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ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Τό εργο αύτό με τόν γενικό τίτλο: Ή σοσιαλιστική σκέφη στην
Έλλά8α προγραμματίζεται νά ολοκληρωθεί σε πέντε τόμους. Ό
καθένας τους άφορα ορισμένη χρονική περίοδο τοϋ έρευνώμενου αν
τικειμένου. Γ ιά τοΰτο είναι αύτοτελής ώς πρός τά στοιχεία πού τόν
συνθέτουν: τήν εισαγωγή καί τόν ύπομνηματισμό τών κειμένων πού
ανθολογούνται, χωρίς βέβαια νά αποσιωπά τούς συνδέσμους με τό
περιεχόμενο τών άλλων τόμων.
Ή διαίρεση τοϋ ύλικοΰ προβλέπεται νά γίνει ώς έξης:
Α '. Ο ί σοσιαλιστές διανοούμενοι καί ή πολιτική λειτουργία της
πρώιμης κοινωνικής κριτικής (1875-1907).
Β '. Ιδ έες καί κινήσεις γιά τήν οικονομική καί τήν πολιτική οργά
νωση της έργατικής τάξης (1907-1925).
Μέρος πρώτο: ’Από τό Κοινωνικόν μ ας ζήτημα στήν ιδρυτική
γενιά τοϋ ΣΕΚΕ.
Μέρος δεύτερο: ’Από τό ΣΕΚ Ε στό ΚΚΕ.
Γ '. Ή έδραίωση τοϋ «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ» καί οί άποκλίνουσες
ή οί έτερογενεϊς έπεξεργασίες (1926-1955).
Δ '. Τά ρήγματα της τριτοδιεθνιστικής «ορθοδοξίας» καί οί νεωτερικές συλλήψεις της σοσιαλιστικής θεωρίας (1956-1974).

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ή δημοσιοποίηση τών ευρημάτων μια ς αρκετά μοναχικής ερευνητι
κής προσπάθειας αύτή τη φορά 8εν εχει άπλώς νά άντιμετωπίσει την
άξενη πραγματικότητα τών άρχειακών πηγών, αλλά καί νά άναμετρη θεϊμέ τό δίδυμο σύμπλεγμα της άρχειομανίας-φοβίας πού εθρεφε
ή άποδιάρθρωση της Σ οβιετικής "Ένωσης και τών συναφών καθε
στώτων τοϋ « ύπαρκτοϋ σοσιαλισμού». Ο ί παρενέργειες αύτοϋ τοϋ
συμπλέγματος θά μπορούσαν νά άναστείλουν την έκδοση τοϋ παρόν
τος τόμου, μ ε την προσδοκία νά γνωσϋοϋν επιτέλους τά άρχεΐα της
Κομμουνιστικής Διεθνούς και τών εθνικών της τμημάτων καθώς
επίσης τά πορίσματα διεθνών ερευνητικών έγχειρημάτων (γιά παρά
δειγμα τού οικείου προγράμματος πού διευθύνει τό Internationaal
Instituut voor Sociale Geschiedenis τού “Αμστερνταμ) μ ε άντικείμενο
τήν ιστορία της. Τό τελευταίο πάντως σημείο εχει ώς τώρα καλυφθεί
μ ε ικανοποιητικό τρόπο και θεματοποιήθηκε ό,τι άπαιτεΐται γιά την
ιστορία τών κοινωνικών και πολιτικών ιδεών. Άπό τήν άλλη πλευρά
στη χώρα μας ή «κομματική» ιστοριογραφία δεν άπέκτησε άξιοσημείω τη περιωπή, ιδίως μετά τή Μεταπολίτευση, όταν εμφανίσθηκε
ορισμένη έρευνητική συγκομιδή εμβολιασμένη μ ε τά γνωρίσματα της
θεματολογικής καί μεθοδολογικής ανανέωσης.
Ή έπαρκής προσπέλαση τών πτυχών της ιστορίας τοϋ ΚΚΕ, άπό
τή «μπολσεβικοποίησή» του ώς τό τέλος της ήγεσίας Ζαχαριάδη,
καθώς και τών άποκλινουσών ή τών ετερογενών έπεξεργασιών της
σοσιαλιστικής θεωρίας της ίδιας περιόδου, προσέκρουε σε πολλαπλά
εμπόδια, άρκετά άπό τά όποια ύπερπηδήθηκαν μ έ τή συμμετοχή μου
στις διεθνείς «Tagungen der Historikerinnen und Historiker der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung» (Linz της Αύστρίας), στην κινητο
ποίηση της «Internationale Initiative Kominternarchiv», στό συνέδριο
« Weisse Flecken in der Geschichte des Weltkommunismus» (Π ανεπι
στήμιο τού Mannheim) καί στό «Symposium ’90» ( ’Αθήνα καί Βαρ
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

κελώνη). Γ ιά την επισήμανσή καί αξιοποίηση τών κειμένων (εκα
τοντάδες περιοδικά η εφημερίδες και χιλιάδες β ιβλ ία ) χρειάσθηκε νά
έργασθώ (τις περισσότερες φορές αυτοπροσώπως) σε ειδικευμένες
βιβλιοθήκες. Σ ε όσες σημειώνονται στους προηγούμενους τόμους
προσθέτω έδώ: Bibliothèque Marg. Durand (Παρίσι), Centre d ’ Etude
des mouvements sociaux (Παρίσι), Centre d ’ Etudes et des recherches
su r les Mouvements Trotskyste et Révolutionnaires internationaux
(Π αρίσι), Centre de recherches d ’ Histoire des Mou vements sociaux et
du Syndicalisme de Γ Université Paris I, Fondation Nationale des Sci
ences Politiques (Παρίσι), Hoover Institute on War, Revolution and
Peace (Stanford University, Η .Π .Α .), Institut d ’histoire sociale (Π α
ρίσι), Institut de recherches marxistes (Παρίσι), Institut Léon Trotsky
(Grenoble), K ing’s College (Λονδίνο), « 'Αρχείο Ε .Δ .Α .», Βιβλιοθήκη
τοϋ Α Κ ΕΛ (Λευκωσία), Βιβλιοθήκη τοϋ Κ Κ Ε , 'Εθνικό Κέντρο Κ οι
νωνικών Ερευνών, Κέντρον Επιστημονικών Ερευνών (Λευκωσία)
και Ιστορικό 'Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας. Ευχαριστώ κι ά π’
αύτη τη θέση τις κυρίες Βεν. Άποστολίδη, Μ. Χρ. Γαΐου, Α. Γεω ργιάδη-Κατσουλάχη, Μ. Λάζου, Κ. Μαυροκεφαλίδη, Ζ. Σπανάκου,
Α. Σκουρλη, Α. Ψαρρά και τούς κυρίους Γιάννη 'Αναστασιάδη, Κ.
Άναστασιάδη, Ά λ. 'Αργυρίου, S. Bahne, Β. Bayerlein, P. Broué, Φ.
Ήλιού, Γ . Κακουλίδη, Άπ. Καρπόζηλο, Κ. Κύρρη, Δ . Λ ιβιεράτο,
Μ. Μιχαηλίδη, Εύτ. Μπιτσάχη, Μ. Ράπτη, J. Rojahn, Πλ. Σέρβα,
Κ. Σκλάβο, Μ. A. Sophocleous, Χρ. Τσιντζιλώνη, Γ . Φαράκλα, Μ.
Χαριτάτο, Μ. Ψαλιδόπουλο, Ν. Ψημμένο καί Η. Weber γιά τη συμ
βολή τους στην άρτίωση αύτοΰ τοϋ τόμου. Μ ε θλίβει τέλος τό γεγο
νός ότι δέν εχουμε κοντά μας τούς Χρίστο Άναστασιάδη, Μαρία
Ίορδανίδου, Μένιο Νασιάκο, Νίκο Σβορώνο, Μήτσο Σούλα, Λιάνα
Σ ω μερίτη και Φούλα Χατζιδάκη πού μάς έμαθαν, ό καθένας μ ε τόν
τρόπο του, νά συμφωνούμε μ ε τούς στίχους τοϋ Πατρικίου:
Μ’ έκπληξη άνακαλύπτω στα κατάβαθά μου
ακόμα νά θρηνώ πού χάθηκε ή επανάσταση
όσο κι αν ξέρω πώς άργά ή γρήγορα
θά ’χα κι έγώ τήν τύχη εκείνων
πού οί νικηφόρες επαναστάσεις τούς συντρίβουν.
Κώς, καλοκαίρι τοΰ 1992

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΟΤΤΣΟΣ

Ε ΙΣ Α ΓΩ Γ Η

I. ΤΑ Ο ΡΙΑ Τ Η Σ Ε Π Ο Χ Η Σ ΚΑ Ι Η Π Α Ρ Ο Τ ΣΙΑ
ΤΩ Ν ΔΙΑ Ν Ο Ο ΥΜ ΕΝ Ω Ν

Ή πορεία της ελληνικής κοινωνίας τοϋ μεσοπολέμου, τουλάχιστον
μετά τή μικρασιατική καταστροφή καί πάντως με τήν έναρξη της
δεκαετίας τοϋ ’30, όταν δηλαδή ή παγκόσμια οικονομική κρίση δεν
άναστέλλει τήν ολοκλήρωση τών κεφαλαιοκρατικών δομών της χώ
ρας, είχε κατανοηθεΐ ώς πολιτική κρίση ή —στήν άπλούστευση της—
ώς χρεωκοπία τών πολιτικών. Έ κτος άπό τήν ισχυροποίηση τών
θεσμών τοϋ άντικομμουνιστικοΰ κράτους στήν άντιμετώπιση τοϋ
άναπτυσσόμενου ταξικοΰ έχθροΰ, δηλαδή στήν πρόληψη ή στήν κα
ταστολή της οργανωμένης πια πολίτικης παρέμβασης γιά τήν άνάφλεξη τών κοινωνικών άντιθέσεων, το πολιτικό στοιχείο διατηρεί
τήν ίδιάζουσα θέση στο σκηνικό της έλληνικής κοινωνίας καί μετα 
στοιχειώνει, μέ κάποιες τώρα άντιστάσεις, τήν ένδοαστική ρήξη σε
«εθνικό» διχασμό. Ή καταγγελία τών «παλαιοκομματικών», στο
δνομα της άναγκαιότητας γιά τήν ελευση της «τρίτης» κατάστασης,
παραπέμπει στήν ενίσχυση τών «ειδικών» γιά τήν άσκηση της πολι
τικής έξουσίας καί έπομένως άρμόδιων γιά τή διαχείριση καί τήν
υπέρβαση της κρίσης. Ο ί «ειδικοί» αύτοί, τόσο στήν τυπική εκδοχή
τών «τεχνοκρατών» (μιά άπό τις πρώτες μαρτυρίες γιά τήν ελληνική
άπόδοση τοϋ όρου «technocracy» άνήκει στον Κ. Θ. Δημαρα ,1 όταν

1. Ραφαήλ, «Τεχνοκρατία», 274.
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τον ’Απρίλιο τοϋ 1933 σχολιάζει σύντομα τό νέο αύτό «σύστημα»
πού ύπόσχεται τήν άποτελεσματική έφαρμογή τών ((τεχνικών μέ
σων» γ ιά τήν κατοχύρωση της άνθρώπινης ευημερίας καί γιά τοΰτο
προβάλλεται ώς έναλλακτική λύση τόσο πρός τήν «κεφαλαιοκρατία»
οσο καί πρός τόν ((σοσιαλισμό» καί τόν «κομμουνισμό») όσο καί ώς
πνευματικοί «τα γοί» πού ένσαρκώνουν τό πρόγραμμα τοϋ άντεστραμμένου τεχνοκρατισμοΰ (οί διανοούμενοι αύτοί κινοΰνται άπό
τις παρυφές τοϋ Κόμματος Φιλελευθέρων, όπως συνέβαινε μέ τούς
κυριότερους συνεργάτες της ’Ιδέας, ώς τούς άκραίους συντηρητικούς
κύκλους πού έκδίδουν τό περιοδικό Έπιστημολόγος προτρέποντας
στή δημιουργία « Ενια ίο υ Έθνικοΰ Μ ετώπου»2 γ ιά τήν άποσόβηση
της φθοράς τών άρμών τοϋ έθνικοΰ κορμοΰ), έπικαλοΰνται κάποια
δύναμη έξω άπό τήν τρέχουσα πολιτική τριβή, τήν πρόοδο της « Τ ε 
χνικής» ή τό μεγαλείο τοΰ ((Πνεύματος», μολονότι σαφώς κάνουν
άνταγωνιστική πολιτική πρός τά ύπάρχοντα κομματικά σχήματα.
Ό ιδεολογικός τους λόγος τροφοδοτείται, ρητά ή δχι, άπό τή φασι
στική καί έθνικοσοσιαλιστική φραστική πού ώστόσο δέν ριζώνει σέ
ένα ομόλογο κοινωνικό κίνημα, παρά τήν έμφάνιση κάποιων ολιγάρι
θμων οργανώσεων (« Ε θ ν ικ ή Ένωσις Ε λ λά ς», «Τρίαινα», «Σιδηρά
Ειρήνη») ή κομμάτων (δπως τό « Έθνικοσοσιαλιστικόν» τοΰ Γ .
Μερκούρη) μέ πενιχρή άπηχηση. Τό καθεστώς «έκτάκτου άνάγκης»
θά μποροΰσε νά έκληφθεΐ ώς πολιτική άρση της κρίσης, έστω μέ τήν
κινητοποίηση στρατιωτικών πού διέθεταν κοινοβουλευτική κάλυψη
είτε άπό τούς Φιλελεύθερους είτε άπό τούς Λαϊκούς.
Ή πρόσληψη καί ό έγκλιματισμός τών ιδεολογημάτων τής ((τε
χνοκρατίας» στήν 'Ελλάδα δέν εύνοήθηκε μόνο άπό τή διεθνή συγκυ
ρία, πού έπέτρεψε καί τόν συμφυρμό τους μέ τις ιδεολογικές συνι
στώσες τοΰ φασιστικοΰ καί έθνικοσοσιαλιστικοΰ καθεστώτος, άλλά
καί άπό τήν έγχώρια διαδικασία της έκβιομηχάνισης πού ύπερδιπλασιάζει ταχύτατα τήν παραγωγική ικανότητα χάρη στόν περιορι
σμό τών εισαγωγών καί τόν ύψηλό κρατικό προστατευτισμό. Σ τή
μερίδα τοΰ άντεστραμμένου τεχνοκρατισμοΰ, δπως έλέω ((Πνεύμα
τος» αύτοπροσδιορίζονται οί «ειδ ικ οί» στή χειραγώγηση τών φυγό-

2. Φωκίων, «Το Ένιαϊον», 543/544.
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κέντρων ροπών τοϋ κοινωνικού όργανισμοΰ, συνωθοΰνται κυρίως
((στοχαστές» καί καθηγητές πανεπιστημιακών «θεωρητικών» σχο
λών (Θεολογική, Φιλοσοφική, Νομική). Στήν τυπική εκδοχή τών
((τεχνοκρατών» άνήκουν πρώτιστα καθηγητές τοΰ Πολυτεχνείου καί
της ΑΣΟΕΕ με άνεπαρκή μάλλον κοινωνιολογική μόρφωση καί με
τήν έλπίδα νά θέσουν σε άποστρατεία τήν κοινωνική επανάσταση.
Στήν περίοδο της ραγδαίας εκβιομηχάνισης της χώρας, μετά τή μ ι
κρασιατική καταστροφή καί παρά τούς κλυδωνισμούς πού προκάλεσε ή παγκόσμια οικονομική κρίση, οί τεχνικοί συμμετείχαν άπό τήν
άποψη τών κερδών δυσανάλογα στήν ιδιοποίηση της υπεραξίας πού
πραγματοποιοΰσε σε βάρος τών έργαζομένων ό κεφαλαιοκρατικός
«παρασιτισμός».3 Τοΰτο ακριβώς όδηγοΰσε τούς εισ ηγητές τοΰ άντεστραμμένου τεχνοκρατισμοΰ άπό τό πεδίο τών προνομίων καί τών
«ύλικών» άπολαβών στήν αύτάρκεια τοΰ «Πνεύματος», άσχετα άν ή
εύζωία τοΰ τελευταίου είχε χρεωθεί σε ξένες φάτνες καί σε άλλοδαπά σπουδαστήρια. Ή ολοκλήρωση τών κεφαλαιοκρατικών δομών
της ελληνικής οικονομίας καί ή σύστοιχη άναδιάταξη τοϋ κοινωνικοΰ
καταμερισμοΰ της εργασίας έπέφερε τήν άνάδειξη τοΰ στρώματος
τών διανοουμένων καί συνάμα τή διαφοροποίησή τους, με συμπλη
ρωματικούς ρόλους τήν προώθηση τών παραγωγικών δυνάμεων καί
άντίστοιχα τήν προβολή τών πνευματικών «άξιών» τοΰ έλληνικοΰ
έθνους. Τό γεγονός αύτό θά μποροΰσε νά σημαίνει ότι ή γκραμσιανοΰ
τύπου άντιθετικότητα ((παραδοσιακών» καί ((οργανικών» διανοουμέ
νων (πού ήδη είχαν σχηματισθεΐ κατά τήν έποχή της άνόδου τοΰ
Βενιζελισμοΰ στήν πολιτική έξουσία) αίρεται με τήν ένταξη καί τών
δύο τοΟς στόν ίδιο στίβο. Τό ιδεολογικό έκκρεμες τοΰ μεσοπολέμου
κυμαίνεται άνάμεσα στούς «ειδικούς» της γονιμοποίησης της « Τ ε 
χνικής» καί στούς ((ειδικούς» της γονιμοποίησης τοΰ «Πνεύματος».
Ή κρίση της έλληνικής κοινωνίας, όπως τήν έννοοΰν όσοι διανοού
μενοι δεν υπερβαίνουν τά πλαίσια τοΰ status quo, δεν άντιμετωπίσθηκε με τούς όρους πού θά εθετε μιά διεργασία έκφασισμοΰ της,
παρά τή σχετική ιδεολογική προετοιμασία, καθώς είχε καταγραφεϊ
στόν ορίζοντα της έγχώριας σκέψης. Ή έκ τών υστέρων άπόπειρα νά

3. Χριστούλα, «Α. Ρουσόπουλου, 7ο θεωρητικό», 141-143.
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σχηματισθεϊ μιά συνεκτική φασιστική ιδεολογία άπό τό καθεστώς
τής 4ης Αύγουστου ύπήρξε άπλώς ή πρόθεση άρκετών διανοουμένων
πού τό υπηρέτησαν. Ε κ τό ς άπό τήν έκλαΐκευση τοϋ φασιστικού καί
έθνικοσοσιαλιστικοΰ ίδεολογικοΰ περιγράμματος πού εκπόνησαν,
προσπάθησαν νά καθορίσουν τά δομικά σ τοιχεία τοΰ «τρίτου έλληνικοΰ πολιτισμού», συχνά έξελληνίζοντας ιδεολογήματα πού είχαν έμφανισθεΐ στην Ιτ α λ ία καί τή Γερμανία. Πνευματικές μετριότητες οί
ϊδιοι, στήν πλειονότητά τους, δεν κατόρθωσαν νά δικαιολογήσουν τήν
έγκαθίδρυση τοϋ «νέου κράτους», μέ τήν ταυτόχρονη μάλιστα άπόρριψη τοΰ άστικοϋ φιλελευθερισμοΰ καί τοΰ κομμουνισμοΰ καί τή χά
ραξη τοΰ «τρίτου δρόμου»,4 οΰτε νά τονώσουν τή συναίνεση τών
πολιτών ώς πρός τήν αύταρχική δομή της έξουσίας καί τις άποφάσεις της. Κ άτι τέτοιο άλλωστε θά έδινε άπλώς τήν έπίφαση της
νομιμότητας της δικτατορίας καί δέν θά ένίσχυε τά κοινωνικά της
έρείσματα. 'Η πλήρης άπουσία ενός μαζικοϋ φασιστικοϋ κινήματος,
πού θά έπιχειροΰσε νά συμφιλιώσει στις ιδεολογικές του κατασκευές
τήν ιμπεριαλιστική μέ τή μικροαστική ιδεολογία, δέν έπέτρεψε στή
δικτατορία τής 4ης Αύγούστου ν’ άποκρύψει τά συγκεκριμένα οικο
νομικά της στηρίγματα, δηλαδή τό ξένο τραπεζικό κεφάλαιο πού
έξακολουθεϊ νά παραμένει άγγλικό (παρά τήν κάποια γερμανική
διείσδυση), μέ τήν πολιτική του έκπροσώπευση στούς στρατιωτικούς
καί τό Παλάτι. Ο ί έκκλήσεις ωστόσο τών διανοουμένων τοΰ «νέου
κράτους» έχουν τό νόημα ότι έπιβάλλεται νά διαμορφωθεί μιά «νέα
κοσμοθεωρία» καί όχι νά διαδοθεί μιά ήδη έτοιμη. Συχνά τονίζεται
ότι δέν άντιγράφουν «ξένας πρός τήν έλληνικήν πραγματικότητα
θεωρίας» — ο,τι «έξελισσόμενον τελειοπ οιείτα ι» πήγασε άπό τήν
«έλληνικήν ψυχοσύνθεσιν»— καί ότι τό «νέον έλληνικόν κράτος»
μπορεϊ νά προχωρήσει πρός τήν τελική συγκρότηση μιας «καθαρός
έλληνικής έθνικόφρονος κοινωνιστικής ιδεολογίας, ή τις θά προώθηση,
όσον οΰδέν άλλο, τό έθνος μας εις τήν όδόν τών πεπρωμένων του».5
Ή έπίγνωση της άδυναμίας έγκλιματισμοΰ τών φασιστικών ιδεών
στοιχοΰσε πρός τήν άνεπάρκεια τοϋ «τρίτου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ»

4. Πρβλ. Νοϋτσος, « ’Ιδεολογικές», 149.
5. Μαντζούφας, «Έθνος», 248, Στεφανίδης, «Τό κοινωνικόν», 1619.
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ώς πρός τό νά καταστεί ήγεμονική καί προωθητική δύναμη της έγχώριας κοινωνίας.
Λίγο πριν τήν κήρυξη τής μεταξικής δικτατορίας, άπό τόν κύκλο
τών καθηγητών τοϋ Πολυτεχνείου έκδηλώνεται τό ένδιαφέρον γιά
τήν «Κοινωνική Τεχνική»6 πού ώς κυρίαρχη λειτουργία προσδοκάται
νά υλοποιηθεί άπό τούς «κατασκευαστές» καί τούς «οργανωτές»
(καί δχι άπό τούς «συμβατοκράτες» ή τούς «γραφειοκράτες») γιά νά
έπιτυγχάνεται μέ τό έλάχιστο έργο ή μέγιστη άπόδοση καί νά έξασφαλίζεται ό πλοΰτος γιά τό σύνολο καί ή εύμάρεια γιά τό άτομο.
Τό «Τεχνικόν Κράτος», πού άναμένεται νά οίκοδομηθεΐ πέρα άπό
τήν προλεταριακή «οχλοκρατία» καί τήν άστική «συμβατοκρατία»,
θά έχει άριστοκρατική φυσιογνωμία, θά μορφώσει όλους τούς υπηκό
ους σέ «άρίστους» καί οί δοΰλοι του θ’ άποκτησουν σάρκες άπό χάλυ
βα καί εγκέφαλο άπό ήλεκτρισμό. Μολονότι ή «Κατασκευή» έκφράζει τήν «κύρωσιν τοΰ ’Ανθρώπου» πού δρα μέσα στό «άσυμβάτιστον» καί «ούσιαστικόν» κράτος, δέν βλά πτει ώστόσο νά εύνοηθεΐ
κάποιο «ήμιτεχνικόν» κράτος, «χάριν όμαλοτέρας διαβαθμίσεως»
καί ώς πρόδρομος τοΰ «τεχνικοΰ κράτους», τόσο μέ τή μορφή τοΰ
φασιστικοΰ όσο καί τοΰ μπολσεβικικοΰ καθεστώτος. Ή πρώτη λύση
έπικροτεΐται άπό καθηγητές της Α ΣΟ ΕΕ7 πού πλαισιώνουν τό περι
οδικό Νέα Π ολιτική (ό διευθυντής του, θιασώτης της «τεχνικοκρατίας»,8 έκτιμά δ τι ή ιδέα τοΰ «τρίτου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ» μπορεΐ νά
πραγματοποιηθεί μέ τήν έπέκταση τών έφαρμογών της έπιστήμης
καί τή συνάλληλη άνάπτυξη τοΰ «τεχνικοΰ πνεύματος τοΰ λαοΰ»,
άκόμη καί μέ τήν ίδρυση μέσων τεχνικών σχολών, δπου θά διδάσκε
τα ι καί τό μάθημα της ορθολογικής όργανώσεως» της έργασίας), ένώ
οί εισηγητές της δεύτερης έκδοχής της «ένδιαμέσου καταστάσεως»
άποποιοΰνται τόν φασιστικό «ολοκληρωτισμό» κατά τή διάρκεια της

6. Ρουσόπουλος, Πρός ούσιαστικόν, 228-232,233,245,259,260,263,
259.
7. Τουρνάκης, «Πρός ούσιαστιχόν», 1397-1405.
8. Τουρνάκης, «Μελέτη», 3-18, 699-708, 1243-1255, 296-309, 905929.
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Κατοχής καί στρέφονται πρός τήν άνάλυση τής «σοσιαλιστικής τ ε 
χνικής»9 καί τής σχεδιασμένης οικονομίας.
Κατά τή μεταπολεμική περίοδο, όταν ή «άνασυγκρότησις» τής
χώρας προϋπέθετε τήν άναζωογόνηση τοΰ «μικροΰ έμπορικοΰ ή κερ
δοσκοπικού κεφαλαίου μέσα άπό ενα πλήθος χορηγιών, πιστωτικών
δανείων καί άδειών κάθε τύπου», καθώς έπίσης τή διεύρυνση τοΰ
«συστήματος δημόσιων μηχανισμών» μέσω μιας «έπιλεκτικής στρα
τολόγησες» που έπιτρέπει τή δημιουργία καί τήν άναπαραγωγή ενός
«μονόχρωμου κρατικοΰ μηχανισμοΰ»,10 ή άμερικανική οικονομική καί
τεχνική βοήθεια άνανέωνε τά έρεθίσματα γιά τήν «έπιστημονική
οργάνωση» τής βιομηχανίας, δπως τά κωδικοποιεί ή εταιρία « Έ π ι
στημονική Όργάνωσις τής Εργα σ ία ς» πού άπευθύνεται στήν πολι
τική ήγεσία τοΰ τόπου γιά τήν άξιοποίηση τοΰ «τεχνικοΰ, οίκονομικοΰ καί όργανωτικοΰ»" δυναμικοΰ. Βέβαια, ή κινητοποίηση γιά τή
νίκη τών δπλων είχε συναρτηθεΐ με τήν κατίσχυση — ώς κρατικής
ιδεολογίας— τών άρχών τοΰ «έλληνοχριστιανικοΰ πολιτισμοΰ» πού
έπ ιμερίζετα ι στό τετράπτυχο: «οικογένεια», «θρησκεία», «πατρίδα»
καί «έργασία»- ό «άντικομμουνισμός» νομιμοποιεί, καί μέσω τών
μικροαστικών στρωμάτων, τήν ταξική έξουσία, ένώ τό «παρασύνταγμα » καθιστά άδύνατη τήν έκλαΐκευση τοΰ νομιμοποιητικοΰ περιβλή
ματος ενός ολοένα σε έκκρεμότητα άστικοΰ κράτους δικαίου. Ή
έπαναφορά τοΰ μέτρου τής διοικητικής έκτόπισης, ή έπανίδρυση
«στοατοπέδων συγκέντρωσης» (γιά παράδειγμα τοΰ « ’Αναμορφω
τηρίου» τής Μακρονήσου πού σκόπευε στήν «άνάνηψη» τών κρατου
μένων καί στή βάρβαρη έκμαίευση «δηλώσεων μετανοίας»), ή «έκκαθάριση» τών δημοσίων υπηρεσιών καί ή γενίκευση τών «πιστοποι
ητικών κοινωνικών φρονημάτων» (με πρότυπο τήν άμερικανική
«Loyalty Order»), ή στέρηση τής έλληνικής ΐθαγενείας καί ή δήμευση
τής περιουσίας τών «συμμοριτών», ή θέσπιση τοΰ «άντεθνικοΰ έγκλήματος» (πού άφορα στήν «άπόσπαση» ή «αύτονόμηση» τμήματος

9. Ρουσόπουλος, Τό θεωρητικό, 5-13- πρβλ. Ελευθερίου, Τό Πολυτε
χνείο, 19, 23.
10. Τσουκαλάς, Κράτος, 93-95.
11. Βάλληνδας, «Πρός τούς πολιτικούς», 10/11.
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τής ελληνικής επικράτειας), ό «άναγκαστικός νόμος» 509 (μέ τον
όποιο διαλύονται τά κόμματα καί οί οργανώσεις πού επιδίωκαν «άμέσως ή έμμέσως τήν έφαρμογήν ιδεών έχουσών ώς σκοπόν τήν διά
βιαίων μέσων ανατροπήν τοϋ πολιτεύματος» καί τοϋ «κρατοΰντος
κοινωνικοΰ συστήματος») όριστικοποίησαν τήν έξουθένωση τοΰ
«έσωτερικοΰ έχθροΰ», όσο ίσχυε τό «νομικό πλάσμα» τοΰ ((διαρκούς
έμφυλίου πολέμου» καί διατηροΰνταν αμείω τος ό έλεγχος τής «νομι
μοφροσύνης»12 τών πολιτών.
Ο ί κεντροδεξιές κυβερνήσεις, πού διαχειρίσθηκαν τό ελληνικό μ ε
ρίδιο τοΰ «European Recovery Programm» τών Ενω μένων Π ο λιτει
ών με αντίτιμο τή διατήρηση τοϋ κοινοβουλευτικοΰ περιγράμματος
τής πολιτικής ζωής, υπήρξαν ό πολιτικός μοχλός για τήν οικονομική
άνασυγκρότηση καί τήν έπίτευξη τοΰ consensus τών μεσαίων στρω
μάτων, στήν πόλη καί τήν ύπαιθρο, για τήν ένοπλη καταστολή τής
κομμουνιστικής «άνταρσίας» πού έπιχείρησε τό εγχώριο «έξάρτημα
τοΰ Σταλινικού Κομμουνισμοΰ, ό όποιος εχει έντάξει είς τάς Πανσλαβικάς φιλοδοξίας τό πρόγραμμα τής παγκοσμίου έπαναστάσεω ς».13 Ή δικαιολογία όμως αύτή ύπήρξε τό διαρκές άλλοθι τής
αύτονομούμενης στρατιω τικής ήγεσίας, πού έφερε σε αίσιο, για τό
«κρατούν κοινωνικόν καθεστώς», πέρας τόν «συμμοριτοπόλεμο» καί
πού, με τό άτρωτο θεσμικό πλαίσιο τοΰ «παρασυντάγματος», δέν
εύνόησε τήν άνάκληση τών ζωτικών συλλογικών παραστάσεων τοΰ
άνερχόμενου άστισμοΰ, αλλά τήν έπικράτηση τών ιδεολογημάτων
τοϋ «άθανάτου έλληνικοΰ Έθνους». Αύτά όλα δέν σημαίνουν μια
φιλελεύθερη ιδεολογική κατασκευή, άλλα τό γνωστό άπό τό μεσοπό
λεμο εγχείρημα νά άνευρεθοΰν τά «έθνικά» άντισώματα στήν κομ
μουνιστική «άρρώστια», μέ τά όποια θά μποροΰσε νά συντηρηθεί ή
ιδεολογική ήγεμονία τών μερίδων τής άρχουσας τάξης. ’Απ’ αύτή
τήν άποψη στένευαν άρκετά τά περιθώρια σκέψης καί δράσης όσων
διανοουμένων είχαν άντιταχθεϊ στόν ((τρίτο έλληνικό πολιτισμό», τόν
όποιο εύαγγελίσθηκε άνεπιτυχώς ή μεταξική δικτατορία. Ή μετατό
πιση, γιά παράδειγμα, τών πρωτεργατών τοΰ « Έθνικοΰ Ένωτικοΰ

12. Άλιβιζάτος, Οί πολιτικοί, 459-600.
13. ΓΕ Σ, Ή νέα φάσις, 4.
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Κόμματος» άπό τό Κέντρο στή Δ εξ ιά πραγματοποιήθηκε μετά τή
λήξη τοϋ έμφυλίου πολέμου καί σήμαινε τήν έγκατάλειψη τοΰ διμέτωπου έναντίον τοΰ κομμουνισμοΰ καί τής «άντίδρασης τοΰ παλαιοΰ
άστικοΰ κόσμου» με έμβλημα τόν «άδογμάτιστο σοσιαλισμό» πού θά
μεριμνοΰσε γιά τή «δίκαιη διανομή τών πνευματικών καί υλικών
άγαθών».Κ Ά π ό τή νέα τους θέση άποφάσιζαν έτσι νά μεταθέσουν
στό μέλλον τήν ψήφιση «μέτρων είρηνεύσεως», όταν δηλαδή θά έχει
καμφθεί ό κομμουνισμός «έκ τών έσω» καί θά έχει άποκηρύξει «τήν
βούλησιν πρός όλοκληρωτικήν έπικράτησιν».15

II. Κ Κ Ε : Η Ε Δ Ρ Α ΙΩ Σ Η T O T «Μ Α Ρ Ξ ΙΣ Μ Ο Τ -Λ Ε Ν ΙΝ ΙΣ Μ Ο Τ »
'Η ιδιοσυστασία τοΰ ΚΚΕ, ώς συλλογικοΰ διανοουμένου καί ώς πό
λου προσέλκυσης ή ένταξης τών διανοουμένων, άπό τήν έποχή πού
έγκαταλείπει, μαζί με τό άρχικό του όνομα, καί τή δυνατότητα
άξιοποίησης πολλαπλών πηγών γιά τήν άρτίωση τοϋ ίδεολογικοΰ
του λόγου, συνοψίζεται σε μιά σύντομη άποστροφή τής Κομμουνι
στικής ’Ε πιθεώρησης πού διατυπώνεται στά πρώτα χρόνια τής Κα
τοχής: «Είμα στε τό κόμμα τοϋ Στάλιν, τοΰ Δημητρώφ, τοΰ Ζαχαριάδη, ένα κόμμα νέου τύπου».16 Ά π ό τό τρίτο έκτακτο συνέδριο τοΰ
ΣΕΚΕ(Κ) ήταν ήδη έτοιμη ή διεθνής ταυτότητα τοΰ κόμματος τής
εργατικής τάξης, κατά τή δήλωση τοΰ καταστατικοΰ του, στήν Ε λ 
λάδα καί συνεπώς ή άναγωγή τοΰ «κομμουνισμού» σε έννοια γένους
όλων τών πτυχών τοΰ κινήματος της. Ή άδιαφιλονίκητη συμμόρφω
ση πρός τα κελεύσματα τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, ή άπαίτηση
άναδιοργάνωσης τοϋ ΚΚΕ με πρωτοβάθμια μονάδα τούς έργοστασιακούς «πυρήνες», ή έπιμονή νά τεθ εί τό εθνικό ζήτημα καί νά θεωρη
θ εί ό κίνδυνος τοΰ «φασισμοΰ» με άποκλειστικό γνώμονα τις άποφάσεις τοΰ έπιτελείου τής παγκόσμιας έπανάστασης πού έπεξεργά-

14. Τσάτσος, 'Ελληνική, 61/62, 65.
15. Κανελλόπουλος, Άγόρευσις, 4-7.
16. Λαϊκή Επιθεώρηση, «Ή έπανέκδοσή μας», 4.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Π

σθηκε τον «μαρξισμό-λενινισμό» (οί διαφορές στον ορισμό του, δπως
τις είσηγήθηκαν δ Ζηνόβιεφ, δ Μπουχάριν καί δ Στάλιν, είναι άκόμη
ένδεικτικες γιά τήν ένδοκομματική διένεξη τών Μπολσεβίκων, ένώ
σύντομα θά έπικρατήσει ή προσέγγιση τοϋ τελευταίου, πού θά κατα
σ τεί ό μοναδικός ήγέτης τής Ε Σ Σ Δ ) ώς κοινό κώδικα ιδεολογικής
συμπεριφοράς τών εθνικών του τμημάτων, άποτελοΰν τούς κυριότερους αρμούς στό έγχείρημα τής «κομμουνιστικοποίησης» τοΰ εγχώ
ριου σοσιαλιστικού κινήματος. Στήν τριακονταετία πού έπακολούθησε καί τερματίσθηκε με τήν έναρξη τής «άποσταλινοποίησης» τά
καθοριστικά στοιχεία τής έθνικής-διεθνοΰς ταυτότητας τοΰ ΚΚΕ
άποκτοΰν τήν τυπολογική τους πληρότητα, μέ καίριους σταθμούς
τήν επέμβαση τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς (Δεκέμβριος 1931), τό
«Σύμφωνο κοινής δράσης ενάντια στή στρατιωτικοφασιστική δικτα
τορία» ( ’Οκτώβριος 1934), τήν ίδρυση τοΰ Ε.Α.Μ. (Σεπτέμβριος
1941 ), τόν εμφύλιο πόλεμο καί τήν κήρυξη εκτός νόμου (Δεκέμβριος
1947) αύτοΰ τοΰ κόμματος τοΰ οποίου ό ήγετικός μηχανισμός, μαζί
μέ τούς μαχητές τοΰ Δημοκρατικού Στρατοΰ, θά καταφύγει στή
Σ οβιετικ ή Ένωση καί τις Λαϊκές Δημοκρατίες τής Ά να τ. Εύρώπης.

1. Ό «μαρξισμός-λενινισμός» όπως τόν άζιοποιεΐ
τόΚ Κ Ε
Ή άναφώνηση: « Ό Λένιν πέθανε, ζήτω ό Λ ενινισμός!»17 χρεώθησε
a t δλες τις μερίδες τών διαδόχων τοΰ ήγέτη τών Μπολσεβίκων, πού
είχαν διαμορφωθεί ήδη πριν τόν θάνατό του. Τό άκριβές δμως περιε
χόμενο τοΰ «λενινισμοΰ» καθόρισε, εννοείται, ή μερίδα πού επικρά
τησε στά άνώτατα κομματικά δργανα. Έ τσ ι, ή άποψη τοΰ Ζηνόβι
εφ,18 προέδρου τότε τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, δτι ό «λενινι
σμός» είναι ό ((μαρξισμός τής έποχής τών ιμπεριαλιστικών πολέμων
καί τής παγκόσμιας έπανάστασης πού πραγματοποιήθηκε άμεσα

17. ’Επίσημα χείμενα, Β ', 26 (25-1-1925).
18 .L e léninisme. Paris 1926, 15.
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μέσα σε μιά χώρα, όπου κυριαρχεί ή αγροτιά», θά παραμερισθεΐ,
μαζί με τον εισηγητή της, άπό τον Σ τά λιν19 πού όρισε το «λενινισμό»
ώς «μαρξισμό τής εποχής τοϋ ΐμπεριαλισμοΰ καί τής προλεταριακής
επανάστασης», έφόσον πρόκειται γιά «διεθνές φαινόμενο» πού ή
πεμπτουσία του έγκειτα ι στή «θεωρία καί τήν τακτική τής δικτατο
ρίας τοΰ προλεταριάτου». Οΐ διαφορές ήταν περισσότερο άπό προ
φανείς καί προοιώνιζαν τήν άσκηση τής πολιτικής πού θ’ άκολουθηθεΐ άπό τήν ή γεσία τής Ε Σ Σ Δ καί τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς. Δεν
άποτελεΐ, βέβαια, άντικείμενο τοΰ παρόντος έργου ή διακρίβωση τών
σημείων σύγκλισης καί άπόκλισης άνάμεσα στή σκέψη τοΰ Αένιν,20 ό
όποιος νωρίς εμαθε νά προτιμά τις «πολύτιμες μεθόδους» τής θεωρί
ας τοΰ Marx άπό τήν «τερατόμορφη καί νεκρή διδασκαλία», καί τόν
«λενινισμό» πού κατασκεύασαν καί χρησιμοποίησαν οΐ επίγονοί του.
Ή σταλινική πάντως εκδοχή τής συζυγίας «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ»
συνεπάγεται ορισμένη κωδικοποίηση θέσεων πού άντλεΐ τό θεωρητι
κό της κύρος άπό τήν τριάδα τών «κλασικών» Marx-Engels-Λένιν
(πού στό τέλος κιόλας τής δεκαετίας τοΰ ’30 θά καταστεί τετράδα,
μέ τήν υπόμνηση ότι ό «σταλινισμός» ήταν πιά ό «μαρξισμός-λενινισμός τής εποχής τοΰ σοσιαλισμοΰ»).21 Ό «μαρξισμός-λενινισμός»
προβάλλει τήν επιστημονική του εμβέλεια μέσω τής πρακτικής του
έγκυρότητας, έφόσον έδειχνε νά συναρτάται με μιά μορφή έφαρμογής
—τήν ’Οκτωβριανή ’Επανάσταση καί τήν οικοδόμηση τής σοβιετι
κής κοινωνίας— πού άπέδιδε τούς πρώτους καρπούς. Ή «έπιστήμ η »22 τής κοινωνικής μεταβολής προσγράφεται έτσι στό οπλοστάσιο
ένός είδικοΰ κομματικοΰ μηχανισμοΰ πού επιτυγχάνει τήν άποκρυπτογράφηση τών «νόμων» τής ιστορίας καί καθοδηγεί εκείνες τις
κοινωνικές δυνάμεις πού έχουν ιστορικό προορισμό τήν έγκαθίδρυση
τής άταξικής κοινωνίας. Με τή σύνθεση Δ ια λεκτικός καί ιστορικός
υλισμός,23 πού χρεώνεται στόν Σ τά λιν (στή γαλλική του μετάφραση

19.
20.
21.
22.
23.

Les questions, 12, 70.
«Was sind», 189.
Ζαχαριάδης, Θέσεις, 50.
Ζαχαριάδης, Θέσεις, 51.
Le matérialisme, 3, 7, 18.
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τό Ιργο θεωρήθηκε ισάξιο τοϋ καρτεσιανοΰ Discours de la Méthode)
διευκρινίζεται ή γενική Θεωρία τοΰ «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμ
ματος» καθώς καί ή «έφαρμογή» της στά «φαινόμενα τής κοινωνικής
ζωής» που μπορεΐ νά συγκροτηθεί ώς έπιστήμη τό «ΐδιο άκριβής,
δπως ή βιολογία, ικανή νά χρησιμοποιεί τούς νόμους τής εξέλιξης
τής κοινωνίας για πρακτικές εφαρμογές». Ή καθημερινή παροχέ
τευση τών έπεξεργασιών τοΰ «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ» άπό τόν δια
νοούμενο ήγετικό μηχανισμό τοΰ κόμματος στά μέλη του προϋποθέ
τ ει τήν έπίτευξη τής ιδεολογικής ομοιογένειας τών «πυρήνων», δη
λαδή τών νέων μορφών πρωτοβάθμιων κομματικών οργανώσεων πού
πρώτιστα ιδρύονται στόν τόπο έργασίας, τηρώντας με πειθαρχία τις
έντολές τής «συγκεντρωτικής»24 τους διοίκησης. Έ δώ θά άνασυγκροτηθεΐ, με βάση τά δομικά του στοιχεία, ό «μαρξισμός-λενινισμός», όπως τόν κατανοεί καί τόν άξιοποιεϊ τό ΚΚΕ ώς συλλογικός
διανοούμενος άπό τήν έποχή τής «μπολσεβικοποίησής» του ώς τή
συμμόρφωση του πρός τό έγχείρημα τής «άποσταλινοποίησης», δη
λαδή τή στηλίτευση τοΰ Στάλιν, χωρίς ώστόσο τήν ούσιαστική κατά
λυση τών συνθηκών παραγωγής καί άναπαραγωγής τοΰ «σταλινισμοϋ», καί τή σύστοιχη έπώδυνη στιγμή τής «άποζαχαριαδοποίησης». Πρόκειται λοιπόν για μια συνεκτική δέσμη θέσεων, τής όποίας
ό «σκληρός» πυρήνας περιλαμβάνει τά έξης σημεία:
α) Ή μέριμνα γιά. τη «μορφωτική εργασία»25 στούς κόλπους τοϋ
«μαρξιστικοϋ-λενινιστικοϋκόμματος». Ά π ό τήν επομένη τοΰ τρίτου
έκτάκτου συνεδρίου ή άνάγκη τοΰ μορφωτικοΰ έργου, όπως τήν έννοοΰσε τό άρτισύστατο «Γραφείο προπαγάνδας καί στατιστικής»26 τοΰ
ΚΚΕ, θά ικανοποιούνταν εύθέως άνάλογα πρός τόν περιορισμό τοΰ
«έμπειρισμοΰ» καί τής «στενής πρακτικής προχειρότητας», χωρίς
αύτό νά ύπονοεΐ τήν ολίσθηση σε μιά «χρονολογική» άντιμετώπιση
τοΰ σχήματος: «μόρφωση-προπαγάνδα-όργάνωση-δράση». Σ τό ίδιο
θέμα θά έπανέλθει ένας άπό τούς πρωταγωνιστές τής «μπολσεβικοποίησης», ό Π. Πουλιόπουλος,27 πού θά έξηγήσει τήν κρίση τοΰ ΚΚΕ
24.
25.
26.
27.

Βλ. τον Β ' τόμο, Β ' μέρος, αύτοΰ τοϋ έργου, σ. 224.
Βλ. παρακάτω σ. 372.
’Επίσημα κείμενα, Β ', 14-15 -(11-1-1925).
Βλ. παρακάτω σ. 479.
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μέ τή διαπίστωση της άπουσίας «ηγετικού πυρήνα» μέ μαρξιστική
κατάρτιση καί πολιτική ικανότητα νά προσαρμόσει τις «κομμουνι
στικές άρχές στις συγκεκριμένες συνθήκες τής χώρας». Ή μόνιμη
άνησυχία γιά τήν ποιοτική βελτίωση τοϋ στελεχικοϋ δυναμικού τοϋ
κόμματος ΐσως ξεκινοΰσε άπό τήν αυτεπίγνωση της αύτοδίδαχτης
ήγεσίας που είχε έκπαιδευθεΐ στις σχολές της Κομμουνιστικής Δ ιε 
θνούς, άντιπροσωπεία της οποίος θά έπικρίνει τήν «καθοδήγηση»
τοϋ έλληνικοΰ της τμήματος ότι «λίγο καταλαβαίνει τήν πραγματική
διαλεχτική καί τό συγκεκριμένο της ταξικής πάλης», έφόσον ή στάση
της διαμορφώνεται άπό τά διαθέσιμα «βιβλία καί τις διεθνείς άποφάσεις».28 Τό μέτριο πράγματι θεωρητικό έπίπεδο τών στελεχών τοΰ
ΚΚΕ έχει ώς δίδυμη άπόληξη άπό τή μιά πλευρά τήν άνατίμηση τοΰ
«έργατισμοΰ» καί άπό τήν άλλη τήν πρόταξη της άγωνιστικής «συνέ
πειας». Ή λυδία λίθος της τελευταίας σχηματίσθηκε κατά τή μεταξική δικτατορία, τήν Κατοχή καί τήν ’Αντίσταση, τόν έμφύλιο πό
λεμο καί τήν έξορία, χωρίς ώστόσο νά άγνοεΐται ή σκοπιμότητα τοΰ
συνδυασμοΰ της πρακτικής δράσης μέ τήν «κατάκτηση της μαρξιστικής-λενινιστικής-σταλινικής κοσμοθεωρίας».29 Τοΰτο, γιά παράδει
γμα, πιστοποιείται στις διαπιστώσεις της κατοχικής περιόδου γιά
τήν «ποιοτική καλυτέρεψη καί τήν ολόπλευρη άφομοίωση» τών νέων
μελών, όταν δηλαδή ή τεράστια αύξηση της έπιρροής τών κομμουνι
στών όδευε άντιστρόφως άνάλογα πρός τή θεωρητική τους κατάρτι
ση, καθώς καί τής πρώτης μετακατοχικής φάσης γιά τήν άνύψωση
τοΰ «χαμηλοΰ ίδεολογικοΰ έπιπέδου» τών στελεχών τοΰ ΚΚΕ μέσω
της «καθοδηγημένης αύτομόρφωσης», γιά νά προσανατολίσουν μέ τή
σειρά τους «λαϊκοδημοκρατικά»30 τούς διανοούμενους.
β) Ή διαρκής ευθυγράμμιση μ έ τις αποφάσεις της Κομμουνιστι
κής Διεθνούς. Τό έγχώριο τμήμά της υποχρεώνεται νά δρα ώς κόμμα
«νέου τύπου», μέσα στόν «έλληνικό τομέα της διεθνοΰς προλεταρια

28. ΚΚΕ, Σαράντα χρόνια, 293.
29. ’Επίσημα κείμενα, Ε ', 121, 127 (Ίαν. 1943), «Ή άφομοίωση»,
621.
30. 7ο εβ8ομο συνέδριο, 56, 60.
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κής έπαναστάσεως»,31 καί κατά συνέπεια οΐ μεταβολές στις οδηγίες
πλεύσης οφείλουν νά άρθρώνουν τήν «κομματική γραμμή» πού επ ι
βάλλεται νά τηρείται μέ «συνειδητή σιδερένια πειθαρχία».32 Έ τσ ι,
τά κύρια θεωρήματα πού έπεξεργάζεται το «έπ ιτελεΐο της παγκό
σμιας έπανάστασης» (δπως γιά παράδειγμα ή «τρίτη περίοδος» της
κρίσης τοϋ καπιταλισμοΰ, ό «σοσιαλφασισμός», ό «πανφασισμός», το
«αντιφασιστικό» καί «παλλαϊκό μέτωπο») καθώς επίσης ό κωδικοποιημένος «μαρξισμός-λενινισμός», ακόμη καί για τις τρέχουσες
ανάγκες τοϋ ιδεολογικού λόγου, σφραγίζουν άνεξίτηλα τήν πολιτική
πρακτική τοΰ ΚΚΕ καί τή σύστοιχη διεργασία της δικαιολόγησης καί
της έκλαΐκευσής της. Σύμφωνα με τόν Ζαχαριάδη,33 μέ τή χειραγώ
γηση της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς τό «έλληνικό κομμάτι της ενιαί
ας κομμουνιστικής δράσης σ’ δλο τόν κόσμο» μπόρεσε νά προσφέρει
τή δική του συμβολή στήν «παγκόσμια έπαναστατική κομμουνιστική
δημιουργία» καί νά σταθεί έτσι «πιστό στις έπιταγές της διεθνοΰς
προλεταριακής έπαναστατικής αλληλεγγύης». Ό «προλεταριακός
διεθνισμός», πού συνάπτεται είτε μέ τήν προβολή τοΰ αιτήματος της
ειρήνης καί τοΰ αντιφασιστικού μετώπου είτε μέ τή συμμετοχή στό
«συμμαχικό αγώνα», ύπονοεΐ τελικά τή συμπαράσταση στό «πρω
τοπόρο» μέρος της παγκόσμιας έπανάστασης, τήν ΕΣ Σ Δ.
γ) Ή υπεράσπιση της Σ οβιετικής Ένωσης. Ή πρώτη έπιτυχής
προλεταριακή έπανάσταση καί ή σοσιαλιστική κοινωνία, πού αύτή
οίκοδομεΐ, ύπήρξε τό πρότυπο τοΰ ΚΚΕ γιά μια «Σ οβιετικ ή Ε λ λ ά 
δα». Τοΰτο τό πρότυπο Ιπρεπε σέ κάθε περίπτωση νά τό ύπερασπίσει «μέ δλα τά μέσα άπό τις έπιθέσεις τών καπιταλιστικών δυνάμε
ων», σύμφωνα μέ σχετική απόφαση τοΰ 6ου συνεδρίου της Κομμου
νιστικής Διεθνοΰς34 πού συμπληρώνεται μέ τή διευκρίνιση δτι ή «δ ιε
θνής ταξική πειθαρχία» συνεπάγεται τήν «ύπόταξη τών ιδιαίτερων
τοπικών συμφερόντων τοΰ κινήματος στα γενικότερα καί διαρκή

31.
32.
33.
34.

Τό τρίτο εχταχτο συνέδριο, 218.
Επίσημα κείμενα, Ε ', 194/195 (Ίαν. 1944).
Θέσεις, 48, 49.
VIe Congrès, 73, 85/86.
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συμφέροντά του». Το ΚΚΕ,35 που έκτιμά έπίσης ότι ή δημιουργία της
ΕΣΣΑ έθραυσε τήν «παγκόσμια κεφαλαιοκρατική ενότητα» με άποτέλεσμα νά επιφ έρει τή «γενική κρίση τοϋ καπιταλισμού», συνδέει
τήν υπεράσπιση της «στενά καί άμεσα» με τή «ζωή, τή λευτεριά καί
τήν άνεξαρτησία τοΰ λαοϋ καί της χώρας». "Αν βέβαια ό «σ τα λινι
σμός» ταυτίζεται με τον «μαρξισμό-λενινισμό της έποχής τοϋ σοσια
λισμού» καί έκφράζει το «καθολικά νόημα της ιστορικής καμπής πού
περνά ή παγκόσμια έξέλιξη», με άντίποδα το «φασισμό», πού σπέρ
νει τήν «ύποδούλωση» καί τή «βαρβαρότητα», τότε γίνετα ι κατανο
ητά γ ια τί το ΚΚΕ μένει «άτράνταχτα πιστό στο πνεΰμα τοΰ παγκό
σμιου κομμουνισμοΰ» πού έκπροσωποΰν τά τέσσερα «άκλόνητα βά
θρα»: Marx-Engels-Λένιν-Στάλιν. Στήν περίοδο της προσφυγιάς ή
ήγεσία τοΰ ΚΚΕ36 περιστέλλει τήν περισυλλογή γιά τά αίτια της
ήττας με τή διαβεβαίωση ότι ή ιστορία τοΰ κόμματος πρέπει νά
μελετη θεί «σε σχέση» με τήν ιστορία τοΰ ΚΚ (μπ.) πού συνιστά
«πραγματική έγκυκλοπαίδεια τών βασικών γνώσεων τοΰ μαρξισμοϋλενινισμοϋ». Πιο συγκεκριμένα, ή προσήλωση πρός τή Σ οβιετική
Ένωση άποτελεΐ τό «άκρογωνιαΐο άγκωνάρι τοΰ προλεταριακοΰ
διεθνισμοΰ», καθόσο τό ΚΚΕ δέχεται ώς «καθοδηγητικό κόμμα τό
Μπολσεβίκικο κόμμα» καί άφοσιώνεται «απεριόριστα στό μεγάλο
δάσκαλο καί όδηγητή της άνθρωπότητας σ. Σ τά λιν», πού θεμελίωσε
τό «μόνο συνεπές δημοκρατικό κράτος» καί τήν «άνώτατη μορφή
δημοκρατίας».
δ) Ή έμμονη στις άρχες τοΰ «δια λεχτιχοΰ χαί ίστοριχοϋ ΰλισμοΰ». Ή τριχοτομία τοΰ «μαρξισμοΰ», όπως τήν καθιέρωσε ό Λένιν37 υιοθετώντας τή σχετική διαίρεση τοΰ Anti-Dù'hring,38 σε «φιλο
σοφικό ύλισμό», «οικονομική θεωρία» καί «έπιστημονικό σοσιαλι
σμό» (αυτά συμπυκνώνονται άντίστοιχα στή «διαλεκτική», τήν
«ύπεραξία» καί τήν «πάλη τών τάξεων») έγινε locus communis τών
σοβιετικών έγχειριδίων καί θά καταστεί ραγδαία, μέσω τών έντυπων

35.
36.
37.
38.

Ζαχαριάδης, Θέσεις, 50, 51, 49, 51.
Βοήθημα, 183, 184,180.
«Dre. Quellen», 4-5, Karl Marx, 31-80.
Πρβλ. Νοϋτσος, «Προβλήματα», 10.
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καί τών σχολών της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, κτήμα τών έθνικών
της τμημάτων. Σ τή χώρα μας γνωστοποιείται άπό τούς ρωσομαθείς
«Κούτβηδες», πού μεταφράζουν τά οικεία κείμενα τοΰ Αένιν καί
πραγματεύονται τά «κύρια συστατικά μέρη» τοΰ «μαρξισμοΰ», ορί
ζοντας τόν «ιστορικό ματεριαλισμό» ώς έφαρμογή τοΰ «διαλεχτικοΰ
ματεριαλισμοΰ» στήν «ερμηνεία τών κοινωνικών φαινομένων»,39
όπως άλλωστε συνεχίζει νά έκτιμα το « Ίνστιτοΰτο Μ άρξ-ΈνγκελςΛένιν τής ΚΕ τοΰ ΚΚ (Μ πολ.)»40 τον «ιστορικό ύλισμό» ώς «συνεπή
έπέχταση τοΰ ύλισμοΰ καί στον τομέα τών κοινωνικών φαινομένων».
Ή θεωρητική αύτή κωδικοποίηση τοΰ «συστήματος» τών ιδεών τοΰ
Marx, τοΰ Engels καί τοΰ Αένιν (πού ύπέστη βέβαια τις άναγκαΐες
τροποποιήσεις, στο πλαίσιο τώρα τών άρχών τοΰ «έπιστημονικοΰ
κομμουνισμοΰ» καί μέ τήν παρέμβαση τοΰ «καλύτερου συνεχιστή τοΰ
έργου»41 τοΰ Αένιν, τοΰ Σ τά λιν) προβάλλεται ώς «ενιαία, άδιαίρετη,
ολοκληρωμένη έπιστημονική κοσμοθεωρία της έργατικής τάξης»,42
συγκροτώντας έτσι το «θεωρητικό βάθρο» της Κομμουνιστικής Δ ιε 
θνοΰς καί κάθε «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος». ’Απ’ αύτή τήν
άποψη ή φιλοσοφία τοΰ «παγκόσμιου προλεταριάτου», ό «διαλεχτικός ύλισμός», δεν μποροΰσε παρά νά άναχθεΐ σε «έπ ιστήμη της μ ε
ταβολής τοΰ κόσμου».43 Με τις οδηγίες ήδη τοΰ Ζαχαριάδη είχε
μεταφρασθεϊ στά έλληνικά τό φυλλάδιο τοΰ Σαραμπιάνωφ Δ ια λεχτικος υλισμός , στό όποιο ενυπάρχει ή άπόφανση ότι «όλη ή δράση
τοΰ σ. Σ τά λιν σάν καθοδηγητή καί άρχηγοΰ τοΰ έπαναστατικοΰ προ
λεταριάτου είναι γιομάτη άπό ύλιστική διαλεχτική»,44 ένώ στά πρώ
τα χρόνια τής Κατοχής ό Ριζοσπάστης κυκλοφορεί τόν Δια λεχτικό
καί ιστορικό ύλισμό τοΰ Στάλιν, όπου άντιδιαστέλλεται ή «γενική
θεωρία τοΰ μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος» άπό τήν «έπέκταση

39. Σκυτάλης, Ή ουσία, 12.
40. «Θέσεις», 73, 77.
41. «Θέσεις», 82.
42. Στάλιν, Anarchismus, 6, Λένιν, «Drei Quellen», 3' πρβλ. ΡόζενταλΓιούντιν, Μικρό, 127.
43. Ζαχαριάδης, Θέσεις, 51.
44. Διαλεχτιχός, 99.
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τών άρχών αύτών στή μελέτη της κοινωνικής ζωής».46 Οΐ αλλεπάλ
ληλες εκδόσεις αΰτοϋ τοϋ κειμένου, πού είχε ένσωματωθεΐ στήν
'Ιστορία τοΰ ΚΚ (μπ.) τής Ε Σ Σ Δ προσφέροντας τή «μνημειώ δη
γενίκευση καί έκλαΐκευση»46 αύτής της θεματικής, εθρεψαν τά φιλο
σοφικά ένδιαφέροντα τών κομμουνιστών της ’Αντίστασης (όταν ή
καλλιέργεια της «μαρξιστικής-λενινιστικής κοσμοθεωρίας» είχε θε
ωρηθεί «άναπόσπαστο στοιχείο της όλης δουλειάς γιά τήν άφομοίω
ση τών καινούργιων μελών»)47 καί τοΰ έμφυλίου πολέμου.
ε) Ό οΐχονομισμός ώς υποκατάστατο η εργαλείο τής πολιτικής.
Το θέμα της «μόνιμης κρίσης» τοΰ καπιταλισμοΰ ήταν πάντα στήν
ήμερήσια διάταξη τών συνεδρίων της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί
τών αποφάσεων της Ε κ τελεσ τικ ής της Επ ιτροπής. Σ το 6ο συνέ
δριο κωδικοποιεΐται τό θεώρημα τής «τρίτης περιόδου» τής «γενικής
κρίσης» τοΰ διεθνοΰς καπιταλισμοΰ, στόν όποιο — άνεξάρτητα άπό
τις πολιτικές, ιδίως «σοσιαλφασιστικές» μορφές πού άποκτα— άντιπαρατίθεται ή Ε Σ Σ Δ ώς «διεθνής κινητήρια δύναμη τής προλετα
ριακής έπανάστασης» προκαλώντας ετσι τή «νέα θεμελιώδη άντίφαση παγκόσμιας έμβέλειας καί ιστορικής σημασίας».48 Ή κατανόηση
τής «γενικής κρίσης» τοΰ καπιταλισμοΰ ώς άποτελέσματος τής
«οξείας άντίθεσης μεταξύ τής άνάπτυξης τών παραγωγικών δυνά
μεων τής παγκόσμιας οικονομίας καί τών κρατικών της περιφραγμά
των» παρέπεμπε πάντα στή «σιδερένια άναγκαιότητα» τής ελευσης
τοΰ σοσιαλισμοΰ πού θά θραύσει τόν «άφόρητο δεσμό», τό «καπιτα
λιστικό περίβλημα τής κοινωνίας».49 'Η οικονομική άνάλυση τής
«άναπόφευκτης καταστροφής» τοϋ καπιταλισμοΰ σήμαινε γιά τό
ΚΚΕ, όπως καί γιά κάθε άλλο κομμουνιστικό κόμμα με ισχνή πολι
τική παρουσία, τήν άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τήν άσκηση τής
πολιτικής του σε μιά σκηνή όπου τοΰ είχε άνατεθεΐ ρόλος κομπάρ

45. Διαλεχτικός, 7.
46. Βοήθημα, 182.
47. Επίσημα κείμενα, Ε ’ , 195 (Ίαν. 1944)· Ζέβγος, «Ή πορεία»,
710-711.
48. VIe Congrès, 64.
49. Κομμουνιστική Διεθνής, Πρόγραμμα, 6, 5.
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σου. Πάντως τό ιδεολογικό οπλοστάσιο τοϋ κόμματος τελ εί σε διαρ
κή άντιπαράθεση πρός τήν τυπική έκδοχή της «technocracy» καί τόν
ομόλογο άντεστραμμένο τεχνοκρατισμό,50 άνιχνεύοντας τις κοινωνι
κές καί πολιτικές συνθήκες πού καθιστούν έφικτή τήν ακτινοβολία
τους, μέ στόχο νά τρώσει τήν άξιοπιστία της πρότασης πού ύποβάλλουν γιά τήν ύπερνίκηση της κρίσης. Ό τα ν ή ήγεσία της Σοβιετικής
Ένωσης άποφασίζει τήν έκ τών άνω γρήγορη έκβιομηχάνιση καί
κινητοποιεί τούς ειδικευμένους έργάτες («ούντάρνικους») για τήν
ποιοτική βελτίωση της εργασίας καί τήν αύξηση της παραγωγικότη
τας, εκλαϊκεύεται ή θέση τοϋ Σ τά λιν51 γιά τή δραστηριοποίηση τοΰ
«διανοούμενου τεχνικοΰ πυρήνα» στήν άναδιάρθρωση της παραγω
γής. Ή Κομμουνιστική Επιθεώρηση ,52 μέ κείμενο σοβιετικοΰ άρθρογράφου, άσχολεΐται μέ τήν άπαρχή τοΰ ιδεολογήματος της « τ ε 
χνοκρατίας», δηλαδή μέ τις αντιλήψεις τοϋ Veblen, πού άντικαθρεφτίζουν τις «πρώτες άντιδράσεις» για τή ρωσική Επανάσταση, καί
μέ τήν άπαίτηση της «εξουσίας τών τεχνικών» νά τεθ εί ή τεχνολογία
στήν ύπηρεσία της άνθρωπότητας, χωρίς «β ία ιη » έξάλειψη τοΰ
ύπάρχοντος «κοινωνικοΰ συστήματος», όπως προσδοκά ή άνήσυχη
μικροαστική τάξη καί οί «τεχνικοί διανοούμενοι» της «πιό προοδευμένης» καπιταλιστικής χώρας. ’Αντίθετα, στήν Ε Σ Σ Δ , όπου ό Αένιν
καί ό Σ τά λιν «άνέπτυξαν» τή διδασκαλία τοΰ Marx, έχουν γεννηθεί οί
«νέοι άνθρωποι» καί ή «νέα τεχνική» τών σοσιαλιστικών σχέσεων
παραγωγής. Ή κομμουνιστική ’Αριστερά, πού περιγράφει τή «δη
μαγωγία» τοΰ Roosevelt ώς άπόπειρα νά κάνει στό «έμπυασμένο
κορμί» της κεφαλαιοκρατίας ένέσεις μέ «όρό σχεδιασμένης οικονομί
ας»,53 ένδιαφέρεται πρώτιστα νά άποσείσει τήν κατηγορία τοΰ άνελαστικοΰ «οίκονομικοΰ ντετερμινισμοΰ» πού προσάπτουν οί έπικριτές της στό θεωρητικό της apparatus, όπως για παράδειγμα οί συν
εργάτες τοΰ περιοδικοΰ 'Ιδέα ή — αύστηρότερα— ό Π. Κανελλό-

50. Βλ. παραπάνω σ. 19.
51. «Για το πρόβλημα τών τεχνικών», 1/2, Ρουμπινστάιν, « ’Επιστή
μη», 1/2.
52. Ρουμπινστάιν, «Τεχνοκρατία», 39-44.
53. Fogarasi, «Ή κρίση», 11.
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πουλος πού περιορίζει τις παραγωγικές δυνάμεις, το ((μυστηριώδες»
τοϋτο κίνητρο της ιστορίας, αποκλειστικά στα προϊόντα τών προό
δων της «Τεχνικής».54 Ό ταν γίνετα ι ή έκκαθάριση τών λογαρια
σμών με τόν Γ . Κορδάτο,55 πού με τή συνδρομή τοϋ Kautsky καί
ιδίως τοΰ Μπουχάριν φαινόταν νά είχε έπιβά λει μια παρόμοια υπο
κατάσταση τών παραγωγικών δυνάμεων άπό τά τεχνικά έργαλεΐα, ό
Γ . Ζεύγος διευκρινίζει ότι οί παραγωγικές δυνάμεις έπιμερίζονται σε
«τεχνική», «άντικείμενα της δουλειάς» καί «έργατική δύναμη», δια
φορετικά ό «άδιάλλαχτος Μαρξισμός-Λενινισμός» μετατρέπεται σε
«χυδαίο οίκονομισμό καί τεχνικισμό».56 Σ τή μετακατοχική περίοδο,
μέ έπίκεντρο τό νόημα της «άνασυγκρότησης»57 της χώρας, μέ παρό
μοια έπιφύλαξη, άν καί μέ κάποια διαβάθμιση, θά άντιμετωπισθοΰν
τά όλισθήματα πρός τήν τεχνοκρατική σύλληψη τοΰ «νεοελληνικού
προβλήματος», στά όποια άντιπαρατίθεται ή ένότητα παραγωγικών
δυνάμεων καί παραγωγικών σχέσεων μέσα στήν προσπάθεια τοΰ
«λαϊκοδημοκρατικοΰ» μετασχηματισμού της έλληνικής κοινωνίας.
στ) Ό έξορχισμος τοϋ «δογματισμού». Σ τό πολύπτυχο τών λ ε ι
τουργιών τοΰ ΚΚΕ ώς «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος» άνήκει
(χωρίς βέβαια τις άνάλογες έπιπτώσεις στήν άναθεώρηση τοΰ δικοΰ
του ίδεολογικοΰ οπλοστασίου) ή άποδοκιμασία τοΰ «δογματισμοΰ»,
πού συχνά άπέληγε στήν καταδίκη όσων κινοΰνται, είτε «δεξιότερα»
ε ίτε «άριστερότερα», άπό τήν έκά σΐοτε «κομματική γραμμή» της
ήγεσίας. Έ τ σ ι ό έξορκισμός τοΰ «δογματισμοΰ», ώς συνώνυμο της
υπερκέρασης τών άμφισβητήσεων, παρακάμπτει τό ένδεχόμενο π ε
δίο της αύτοκριτικής καί έκ τών υστέρων καταγράφεται ώς έπιβεβαίωση τών έπιλογών πού προσκομίζει «ή ίδια ή ζωή». Σύμφωνα μέ
τόν Ζαχαριάδη,58 ή άποστήθιση ορισμένων άρχών πού δέν προκύ
πτουν άπό τό «δημιουργικό έργαστήριο» τοΰ «μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ-σταλινισμοΰ» μάς άποξενώνει άπό τήν πραγματικότητα: έπει-
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δή αύτή δέν αποδέχεται «καλούπια κα'ι σχήματα», συνεχώς τά ανα
ποδογυρίζει μαζί μ’ έμας, αν δέν έπανεξοπλισθοΰμε μέ τή διαλεκτική
πού διασφαλίζει τή γνώση τών πραγμάτων καί συνεπώς τή «ζωντα
νή καί αποτελεσματική δράση γ ια τή μεταβολή τους».59 Ωστόσο ή
πίστη στήν «παντοδυναμία τών φωτεινών μυαλών τών Μ άρξ-Έ νγκελς-Λ ένιν-Στάλιν» καί ή διαπίστωση ότι μέ τήν καρποφορία τών
ιδεών τους σφυρηλατήθηκε ή «οργανωτική μονολιθικότητα» τοϋ
ΚΚΕ αφυδατώνει τήν τυχόν ύπόμνηση ότι ή αξιοποίησή τους δέν
πρέπει νά πραγματοποιείται «σάν άψυχο δόγμα, παρά σά ζωντανή
μέθοδος γνώσης καί δράσης».60 Τούτη ή δικλείδα διαφυγής περιέχετα ι πάντως στήν απόφαση τοΰ έλληνικοΰ τμήματος της Κομμουνι
στικής Διεθνοΰς για τήν «αύτοδιάλυσή» της, όταν δηλαδή μέ βάση τό
«πνεΰμα τοΰ ζωντανοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ, έφαρμοσμένου ρεαλι
στικά μέσα στις συνθήκες» της εγχώριας πραγματικότητας, άπαιτεϊτ α ι ή κατάπνιξη τοΰ «στενοκέφαλου σεχταρισμοΰ-δογματισμοΰ»
πού άντιμάχεται τή μετατροπή τοΰ ΚΚΕ σε «πλατύ κόμμα τοΰ ερ
γαζόμενου λαοΰ». Σ τή μετά τή Βάρκιζα περίοδο61 άνανεώνεται ή
άξίωση ύπερνίκησης τοΰ «δογματισμοΰ» — μέ τή «μέθοδο» πού προ
σφέρει ή «παλιά πείρα» προκειμένου νά συλληφθεΐ ή «καινούρια κατά
σταση»— , όμως ό συναφής απολογισμός τοΰ έλληνικοΰ «μαρξισμοϋλενινισμοϋ»62 δέν έμφανίζεται ιδιαίτερα θετικός, καθόσον ή στειρότητα τοΰ έξωγενοΰς «μαρξισμοΰ» τών παραθεμάτων δέν ικανοποιεί
τήν άνάγκη άνάδειξης τών «νεοελληνικών ιδιομορφιών». Τοΰτο, β έ
βαια, άφορα μόνο τή «μορφή» πού θά λά βει στήν Ε λλά δ α ή «λαϊκή
δημοκρατία» καί όχι τό περιεχόμενό της, πού είναι άποκλειστικά
«σοσιαλιστικό». Μ ετά τή συντριβή αύτης της έπαγγελίας στις πλα
γιές τοΰ Γράμμου, όταν άναζητοΰνται ώς έξιλαστηρια θύματα οί
«οπορτουνιστές» (Παρτσαλίδης) καί οΐ «προβοκάτορες καί οί χαφιέ
δες» (Σιάντος, Βαφειάδης, Καραγιώργης, ’Αποστόλου), ένώ άνατί-
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θεται στο «ένιαΐο καί μονολιθικά» ΚΚΕ ή άνατροπή της «αμερικανο
κρατίας» καί ή «νίκη της έπανάστασης» στήν Ε λλά δ α , θά συμβιβα
στεί ξανά καί χωρίς καμιά περιστροφή ή προσήλωση στο «παγκό
σμιο στρατόπεδο της ειρήνης καί τοϋ σοσιαλισμοΰ, πού
καθοδηγοΰνται άπ’ τή Σ οβιετικ ή Ένωση καί τό Μεγάλο ΣΤΑΛΙΝ»,
με τόν όστροοασμό τοϋ «δογματισμοΰ», πού τρέφει προφανώς τόν
«οπορτουνισμό, τόν έξτρεμισμό καί τό σεχταρισμό».63
ζ) Ή «μονοπωλιακή έκπροσώπευση της μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας».61' Ή άξίωση αύτή φτάνει στό κατακόρυφο σε περιό
δους οπού ό ορίζοντας συμμαχιών τοΰ ΚΚΕ έμφανίζεται ιδιαίτερα
στενός, γιά παράδειγμα όταν επικρατεί ή τακτική τοΰ «πανφασισμοϋ» — άπό τό 4ο συνέδριο ώς τήν ύπογραφή τοΰ «Συμφώνου κοινής
δράσης ενάντια στή στρατιωτικοφασιστική δικτατορία »— πού άναλίσκεται στό χτύπημα «κάθε άντιμπολσεβίκικης παρέκκλισης», στήν
ύπεράσπιση «άποφασιστικά της σωστής Λενινιστικής γραμμής» της
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί στόν «άμείλιχτο πόλεμο τοΰ σοσιαλφασισμοϋ, άρχειοφασισμοΰ, λικβινταρισμοΰ, ψευτοκομμουνισμοΰ».65
Τό «ιδεολογικά μονολιθικό μπολσεβίκικο κόμμα»66 περιχαρακώνε
τα ι, με τήν αύξουσα αίσθηση της θεωρητικής καί πολιτικής αύτάρκειας καί τή συναφή ύπεροψία της μοναδικότητας, στούς κόλπους
της ευρύτερης ’Αριστερός καί πολύ περισσότερο μέσα στά δρώμενα
της εγχώριας πολιτικής σκηνής, όταν λόγου χάρη διακρίνει σ’ αυτήν
τήν ταχύτατη «φασιστικοποίηση τοΰ καθεστώτος της κεφαλαιοκρατία ς»67 κατά τήν ϋστερη διακυβέρνηση της χώρας άπό τό Κόμμα
Φιλελευθέρων. Ή λυσσαλέα αύτή στηλίτευση, πού τό λιγότερο συν
επιφ έρει τήν πολιτική εξόντωση κάθε ένδοκομματικής άμφισβήτησης, κλείνει τόν κύκλο της αύτοαπομόνωσης, στόν όποιο κινείται ή
ηγετική ομάδα τοΰ «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος», φτάνοντας μάλιστα νά ταυτισθεΐ με τήν ύπαρξή του. "Οταν όμως θά εχει
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υιοθετηθεί ή πρόταξη τοϋ «άντιφασιστικοΰ μετώπου» καί θά έχει
διευκολυνθεί το μέτωπο τών συμμαχιών, θά μαλακώσει το έξωτερικό ιδεολογικό περίβλημα τοΰ ήγετικοΰ μηχανισμοΰ, χωρίς ώστόσο νά
ΰποσταλεΐ ή σχετική έπαγρύπνηση γιά τήν τήρηση τής νέας «γραμ
μής» στο έσωτερικο τοΰ κόμματος. Σ ε κάθε περίπτωση ΐσχυε ό κανό
νας πού θέσπισε ή ζαχαριαδική ήγεσία, ότι δηλ. «πρωταρχικό καί
ανώτατο είναι τό συμφέρον τοΰ Κόμματος» με προφανή συνέπεια ό
λόγος καί ή πράξη τών στελεχών του νά «ζυγίζεται άπό τήν πλευρά
τοΰ συμφέροντος»68 του. 'Η διαίρεση τών έπιγόνων τοΰ Αένιν καί ή
μορφοποίηση τής « ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης», πού δέν περιορίσθηκε βέβαια στή Σοβιετική Ένωση άλλά έπεκτάθηκε σέ όλα τά
έθνικά τμήματα τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, έδωσε τήν εύκαιρία
καί στό ΚΚΕ νά έπιχειρήσει τή «δαιμονοποίηση» τών διασπαστών
τής κομμουνιστικής παράταξης, άρχικά τών «λικβινταριστών» (σύμ
φωνα με μιά μετριοπαθή προσέγγιση πρόκειται γιά «άντικομμουνιστική τάση μέσα στό κομμουνιστικό κίνημα τής χώρας» πού συναρτήθηκε μέ τή «σχετική σταθεροποίηση τοΰ καπιταλισμοΰ καί τήν πρώ
τη χαλάρωση τοΰ έργατικοΰ κινήματος»)69 καί στή συνέχεια τών
«άρχειοφασιστών» πού έκπροσωποΰν στήν Ελλά δα τή «Διεθνή
’Αριστερή ’Α ντιπολίτευση», «εύνουχίζοντας»70 τό έπαναστατικό κί
νημα. Κατά τήν τελευταία περίοδο τής ’Αντίστασης, όταν διαφαίνετα ι εύκρινώς ή άπόληξη τοΰ έαμικοΰ κινήματος καί ή ήγεσία τοΰ
ΚΚΕ άποφεύγει νά τό μετατρέψει σέ «ούρά τοΰ έπαναστατικοΰ ένθουσιασμοϋ τών μαζών», θά καταπολεμηθοΰν ξανά οί «έχθρικές θε
ωρίες» πού δηλητηριάζουν τό «Μαρξισμό-Αενινισμό-Σταλινισμό»,
καί ειδικότερα ό «τροτσκισμός» καί ό «άρχειοφασισμός», πού μολονό
τ ι χρησιμοποιούν «έπαναστατικοφανή φρασεολογία» έχουν τόση σχέ
ση μέ τόν «Μαρξισμό όση μέ τό σοσιαλισμό οί έθνικοσοσιαλιστές τοΰ
Χ ίτλερ ».71 Σ τή μετακατοχική φάση συνεχίζεται ή άντιπαράθεση
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πρός τό «άντεπαναστατικό πραχτορεΐο τοϋ τροτσκισμού.»,72 πού με
τήν «αριστερή» εκδοχή τής «Μ εγάλης ’Ιδέας» άντιμάχεται τήν « ιδ ε
ολογία τής λαοκρατίας καί τοΰ σοσιαλισμοΰ»· πάντως πριν όριστικοποιηθεΐ ό εμφύλιος πόλεμος τό ΚΚΕ θά ριψοκινδυνεύσει νά συζητή
σει δημόσια μέ τις «παραφυάδες τοΰ έλληνικοΰ τροτσκισμοΰ»,73 τόσο
γ ιά τό παρελθόν όσο καί γιά τό παρόν καί τό μέλλον τοΰ κομμουνιστικοϋ κινήματος της χώρας.
η) Ή πρόκληση τοΰ ανεοελληνιχοΰ δρόμου». Παρά τις καίριες
αύτές προδιαγραφές τοΰ ΐδεολογικοΰ λόγου καί τής πολιτικής πρά
ξης τοΰ ΚΚΕ θά άνευρεθεΐ ή δίοδος γιά τήν προσπέλαση τής ιδιοσυ
στασίας τοΰ «νεοελληνικοΰ δρόμου τής λαϊκής άπελευθέρωσης καί
τής πραγμάτωσης τοΰ σοσιαλισμοΰ».74 Τοϋτο άποδίδεται στις έργασίες τής 6ης όλομέλειας ( ’Ιανουάριος 1934), όταν γιά «πρώτη φορά»
έπιχειρήθηκε ή «επιστημονική άνατομία τής οικονομικής διάρθρωσης
τής χώρας»,75 άσχετα αν καί τώρα ή συνδρομή τών άναλύσεων τής
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς γιά τις «χώρες μέ μέσο έπίπεδο άνάπτυξης τοΰ καπιταλισμοΰ»76 ύπήρξε καθοριστική. Πρός τήν ίδια κατεύ
θυνση στρέφεται τό ιστοριογραφικό ένδιαφέρον τοΰ ήγετικοΰ κομμα
τικού μηχανισμού, μέ έπίκεντρο τήν άπαρχή τοΰ «νεοελληνικού
έθνους», τις δυνάμεις πού έκαναν δυνατή τήν έπανάσταση τοϋ Είκοσιένα καί τήν ιδεολογική λειτουργία τής «Μεγάλης ’Ιδέας». Ώ ς
πρός τό πρώτο ζήτημα σημειώνεται ή «ά ντιδιαλεκτική»77 άποκοπή
τών άρχαίων άπό τούς Νεοέλληνες, αν καί ή πρόταση τοΰ Γληνοΰ78
γιά τή δημιουργική άναβίωση τών άνθρωπιστικών γραμμάτων ύποβοηθοϋσε τόν άπεγκλωβισμό τής ((μεγάλης δημιουργίας» τών άρ
χαίων Ε λλήνω ν (πού έγινε πιά «πανανθρώπινο χτήμα») καί τών
«εκπολιτιστικών στοιχείω ν» πού συντήρησε τό Βυζάντιο άπό τή
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«Μ εγάλη ’Ιδέα», σύμφωνα με τή διατύπωση τοϋ Ζέβγου.79 Σ τή
μετακατοχική περίοδο ό Ζαχαριάδης80 επικρίνει τον «μεγαλοϊδεατι
σμό» τών διανοούμενων αύτών στελεχών τοΰ ΚΚΕ καί παρωθεί στήν
άνασκευή τοΰ «άρχαιοελληνικοΰ φιλοσοφικοΰ ΐδεαλισμοΰ», πού ύποβαστάζει τήν «ίδεαλιστική ιδεολογία τής μεγάλης ιδέας» καί τον
«άνθρωπισμό», καί στήν άποκατάσταση τοΰ φιλοσοφικοΰ ύλισμοΰ
τοΰ Δημόκριτου ή τοΰ ’Επίκουρου καί τής διαλεκτικής τοΰ 'Ηρά
κλειτου. Ή «άποστολή» τοΰ κόμματος έγκειτα ι στο νά άποδείξει
ότι, «παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στον ΐδιο τόπο καί ή γλώσσα
μας προέρχεται άπό τήν άρχαία κοινή έλληνική, εθνολογικά, κοινω
νικά το νεοελληνικό έθνος δεν εχει καμιά σχέση μέ το καθεστώς καί
τήν κοινωνία τής δουλείας καί τοΰ φυλετικοΰ διχασμοΰ», πού έπικρατοΰσε στήν άρχαία 'Ελλάδα, ούτε μέ τή «βαρβαρότητα τοΰ άσιατικοΰ δεσποτισμοΰ καί τής δουλοπαροικίας», πού χαρακτηρίζει τήν
«αύτοκρατορία τοΰ άνατολικοΰ ρωμαϊκοΰ κράτους». Μ ετά το 7ο
συνέδριο τοΰ ΚΚΕ μερίδα διανοουμένων, πού δροΰσε «λαϊκομετω πικά» καί έπιχειροΰσε τήν άνασύνταξη τής εύρύτερης ’Αριστερός, άμφ ισβητεϊ δειλά το ζαχαριαδικό αύτό σχήμα, το όποιο θά άναζωογονηθεΐ μετά τόν έμφύλιο πόλεμο, όταν έναντιώνεται ή κομματική
ήγεσία στή θεωρία τοΰ «άστικοΰ ούμανισμοΰ» πού με ποικίλους τρό
πους άδυνατίζει τό «συνεπές ξεσκέπασμα» τής «Μ εγάλης ’Ιδέας»
καί έμβολιάζει τόν ιδεαλισμό στό «κίνημά μας».81 Ώ ς πρός τό Εΐκοσιένα, στή φάση τής οξείας ρήξης τοΰ Ζεύγου με τόν Κορδάτο, ή
«μπουρζουαζία» δεν άναγορεύεται μόνη κινητήρια δύναμη τής έπανά
στασης, έφόσον τό βάρος τοΰ «έθνικοΰ άγώνα» έπεσε στις πλάτες
τών «μαζών, τών ναυτών καί τής άγροτιας».82 Ταυτόχρονα είσάγετα ι ή σύζευξη τών τωρινών άγώνων τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ με τήν
ολοκλήρωση τών αιτημάτων τοΰ Εΐκοσιένα, σε συνδυασμό μάλιστα
με τήν άπόφαση τής 6ης ολομέλειας γιά τόν «άστικοδημοκρατικό

79.
80.
81.
82.

Σύντομη, Α ', 31.
«Εισήγηση», 52-54.
Βοήθημα, 10.
Ζεύγος, «Ό μαρξισμός», 37· βλ. καί παρακάτω σ. 58.

42

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

χαρακτήρα» τής επικείμενης έπανάστασης στήν «άστικοτσιφλικάδικη» Ε λλά δα. Ή στρατηγική πρόταση τής «λαϊκής δημοκρατίας»,
πού εκλαΐκευσε ή έαμική ’Αντίσταση άξιοποιώντας τά σύμβολα τοϋ
Είκοσιένα κα'ι φτάνοντας ώς τον «σημερινό Ρήγα Φεραΐο», προϋποθέ
τ ει τόν μετριασμό τής ταξικής άδιαλλαξίας γιά να προταχθεί ετσι τό
έθνικό συμφέρον πού δόξασε τό «δεύτερο Είκοσιένα».83
θ) Τό δίπολο: «φασισμ6ς»-«άντιφασισμάς» ώς δομικό στοιχείο
τοϋ κόμματος. Ό τρόπος κατανόησης τοΰ «φασισμού» καί συγκρό
τησης τοΰ «άντιφασιστικοϋ μετώπου» συνιστα μία άπό τις κυριότερες πηγές διαμόρφωσης τής φυσιογνωμίας τοΰ ΚΚΕ, τόσο κατά τήν
έμπλοκή του στήν τακτική τοϋ «πανφασισμοΰ» όσο καί στήν έκδίπλωση τής πρωτοβουλίας τοΰ «άντιφασιστικοϋ μετώπου» καί τοΰ
ΕΑΜ. Βέβα ια , ώς πρός τήν προσέγγιση τοΰ φασιστικοΰ φαινομένου
άπό τήν ήγεσία τοϋ ΚΚΕ, θά άρκοΰσε μιά στοιχειώδης καταγραφή
τής διαδοχής τών συναφών άντιλήψεων τής Κομμουνιστικής Δ ιε 
θνοΰς γιά νά έντοπίσει τις καίριες τομές τής πολιτικής του, κάποτε
μάλιστα σε άναντιστοιχία με τά συγκεκριμένα δρώμενα τής έγχώριας πολιτικής σκηνής. Μ ετά τό φθινόπωρο τοΰ 1934 οί άνεπιτυχεΐς
συμφωνίες γιά τήν κοινή άντιμετώπιση, άπό όλες τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις καί τις κινήσεις τής εύρείας Ά ριστερας, τής «στρατιωτικοφασιστικής δικτατορίας», άκόμη καί ή συμφωνία με τό Κόμμα
Φιλελευθέρων γιά τήν «καταπολέμησιν τών δικτατορικών φασιστι
κών τάσεων»,84 κάνουν πρόδηλα τά όρια τής δυναμικής τών συμμαχιών ένός κόμματος πού έγκαταλείπει, όχι χωρίς παλινωδίες, τήν
αυταρέσκεια τοΰ μοναδικοΰ έκφραστή τοΰ «ήγεμόνα τής έπανάστα
σης»,85 τής έργατικής τάξης. Μόνον όταν θά εχει έπ ιτεθ εϊ ή Γερμανία στή Σ οβιετική Ένωση καί ή Κομμουνιστική Διεθνής θά έχει
πλήρως προσαρμόσει τις άποφάσεις τοϋ έβδομου συνεδρίου της στις
συνθήκες τοΰ άντιφασιστικοϋ πολέμου, οί κομμουνιστές δέν άπευθύνουν πιά εκκλήσεις «ούτε γιά τήν άνατροπή τοΰ καπιταλισμοΰ στις

83. Ζέβγος, «Πρός τήν ολοκλήρωση», 747-751.
84. 'Επίσημα κείμενα, Δ ', 342 (19-2-1936).
85. Επίσημα κείμενα, Δ ', 25 (21-1-1934).
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χώρες τους, ούτε γιά τήν παγκόσμια έπανάσταση», άλλα προτάσ
σουν τον άγώνα γιά τήν «έθνική ελευθερία», άκόμη καί σε συνεργα
σία με τις άντιχιτλερικες «άστικές κυβερνήσεις».86 Με τό πλέγμα
τών διεθνών σχέσεων σε άναδιάταξη συνέρχεται ή άνασυγκροτημένη
Κεντρική Ε π ιτρ ο π ή τοϋ ΚΚΕ87 γιά νά διαπιστώσει ότι στο «σημε
ρινό στάδιο τής άντισοβιετικής έπίθεσης» ό φασισμός άποτελεΐ τόν
«κύριο έχθρό» 6χι μόνο τοϋ «πρώτου σοσιαλιστικού κράτους», άλλά
καί κάθε «δημοκρατικής κατάκτησης τοΰ λαοΰ». Σ τό ίδιο πνεύμα
άποφασίζεται νά έπιδιωχθεΐ ό σχηματισμός προσωρινής κυβέρνησης
άπό «όλα τά κόμματα» πού θά συγκαλέσει «συνταχτική έθνοσυνέλευση» καί θά υπερασπίσει τήν άνεξαρτησία τής χώρας άπό κάθε
«ξενική ιμπεριαλιστική δύναμη». Ή άρχική πράξη πρός τήν κατεύ
θυνση τοΰ «έθνικοΰ μετώπου» υπήρξε ή ίδρυση τοϋ Εργατικού ΕΑΜ
καί στή συνέχεια τοΰ ΕΑΜ, με τή διευκρίνιση ότι ή μεταπολεμική
οικοδόμηση τής «λαϊκής δημοκρατίας», όταν θά είναι δυνατή ή «άπεριόριστη συμμετοχή τής πρωτοβουλίας καί τής δραστηριότητας τών
πλατειών λαϊκών μαζών σ’ όλη τήν οικονομική καί πολιτική ζωή τοΰ
τόπου», δεν συνιστα τώρα «όρο γιά τήν άπόλυτα άπαραίτητη στόν
έθνικοαπελευθερωτικόν άγώνα συγκέντρωση τών κομμάτων όλου
τού έλληνικοΰ λαοΰ».88 Μόνο μετά τήν οριστική άρνηση τών άστικών
κομμάτων νά συμπράξουν στό ΕΑΜ προβάλλεται, στό πλαίσιο ώστόσο τών πολιτικών δυνάμεων τής εύρύτερης Άριστεράς, ή «λαοκρα
τική λύση τοΰ έσωτερικοΰ προβλήματος» ώς ή «μοναδική έπαναστατική θέση» στή «συγκεκριμένη σ τιγμή».89 Μάλιστα ή «αύτοδιάλυση»
τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς προσφέρει τήν εύκαιρία νά άποχωρισθεΐ εύδιάκριτα ό «τελικός σκοπός» άπό τή «λαϊκή δημοκρατία» καί
τό ΚΚΕ άπό τό «κόμμα τοΰ προλεταριάτου» νά μετατραπεΐ σε
«πλατύ μαζικό κόμμα τοΰ έργαζόμενου λαοΰ»-90 άλλωστε καί ό σχη
ματισμός τής ΠΕΕΑ συνοδεύθηκε με τή δήλωση ότι τό ΚΚΕ καί τό

86.
87.
88.
89.
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Ροϋσος, Ή μεγάλη, 68-71.
’Επίσημα χείμενα, Ε ', 60-65 (4-7-1941).
’Επίσημα χείμενα, Ε ', 96 (Φεβρ. 1942).
'Επίσημα χείμενα, Ε ', 123 (9-1-1943).
’Επίσημα χείμενα, Ε ', 148 (2-6-1943).
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ΕΑΜ έθεταν «πάνω άπό τις ταξικές διαφορές τό έθνικό συμφέρον».91
Σ τήν περίοδο μετά τή Βάρκιζα, όταν καταλογίζεται στήν «ξενική
έπέμβαση» ή ματαίωση τής «λαϊκής δημοκρατίας», θά άποσαφηνισθεΐ ή ταξική σύνθεση τής τελευταίας ώς συμμαχίας τής «έργατικής
τάξης, τών άγροτών, έπαγγελματιών, βιοτεχνών, διανοουμένων, τ ε 
χνικών, μικρών καί μεσαίων άστών». Σ τό ίδιο χρονικό διάστημα οΐ
πολιτικές διαφωνίες άνάμεσα στά κόμματα πού ίδρυσαν τό ΕΑΜ
γίνονται καί ιδεολογικές μέ σημείο τριβής τήν κατασκευή τής «λ α ϊ
κής δημοκρατίας».92 Ή Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ) άποσκιρτα άπό τό ΕΑΜ καί προσπαθεί νά διαφοροποιηθεί άπό τήν τα 
κτική τοϋ ΚΚΕ, υπογραμμίζοντας ότι ή φάση τής «Λαϊκής Δ ημ ο
κρατίας» δέν συνιστα «μεταρρύθμιση μές στά πλαίσια τής άστικής
δημοκρατίας, άλλά τόν πρώτο σταθμό γιά τή σοσιαλιστική οικονο
μία », δηλαδή γιά τήν «κοινωνικοποίηση τών μεγάλων μοχλών καί
μέσων παραγωγής».93 Σ τό έβδομο συνέδριο τοΰ ΚΚΕ, ώστόσο, άνανεώνεται ή βεβαιότητα γιά τήν «ομαλή» μετάβαση στή «λαϊκή δη
μοκρατία » (πού θά βασισθεΐ στήν «αύτενέργεια τών λαϊκών μα
ζών»), έφόσον έχει προηγηθεΐ τό ΕΑΜ ώς «άπαρχή τής άστικοδημοκρατικής μεταβολής».94 Ό ταν βέβαια τό έκκρεμές θά έχει περάσει
άπό τήν ειρηνική στή βίαιη πολιτική δράση, ή «έπανάσταση» πού
άρχισε ό «Δημοκρατικός Στρα τός» θά ύπονοεΐ ότι αύτός έγκαθιστα,
όπου έπικρατοΰσε, «διχτατορία τοϋ προλεταριάτου». Μόνο μετά τήν
άναπότρεπτη ήττα θά έπανέλθει τό αίτημα τοΰ «πανδημοκρατικοΰ
μετώπου» καί τής άνασύνταξης τοΰ «λαικοδημοκρατικοΰ κινήμα
τος».95

91.
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Ζέβγος, «Ό μεγάλος σταθμός», 715.
Παρτσαλίδης, «Εισήγηση», 9/10.
Διακήρυξη, 2-5.
Τό έβδομο, 24/25· πρβλ. Παρτσαλίδης, «Εισήγηση», 9/10.
Βοήθημα, 132, 249, 253, 278.
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2. Ή διανοούμενη ηγεσία τοΰ Κ Κ Ε
β) Ά. Χαϊτβς
Ό ’Ανδρόνικος Χαιτας, άπό τούς πρώτους έλληνικής καταγωγής
«κούτβηδες», άνέλαβε ( ’Ιανουάριος 1924) τή διδασκαλία τής «ίστορικούλιστικής διαλεκτικής» στή «Μαρξιστική Σχολή»96 πού οργά
νωσε τό τμήμα ’Αθηνών τοϋ ΣΕΚΕ(Κ). Δ ια θ έτει «μαρξιστική-λενινιστική» κατάρτιση, δείγματα τής όποίας άποτελεΐ ό ύπομνηματισμός μεταφράσεων σειράς έργων άπό τή Ρωσική, πού ό ίδιος έκπονεΐ, καί μαζί με τόν Πουλιόπουλο είσ ηγεΐται τό σχέδιο άπόφασης,
στό Γ ' έκτακτο συνέδριο, γιά τήν άναδιοργάνωση τοΰ κόμματος
«έπ ί τή βάσει τών πυρήνων έργοστασίων» με στόχο νά καταστεί
«άληθινό Κομμουνιστικό Κόμμα μαζών».97 Παρά τήν έπίκληση τής
«έπαναστατικής τακτικής» (όπως τήν επεξεργάζονται οί «Μαρξιστες-Λενινιστες» γιά νά χαράξουν τό δρόμο τής «Κοινωνικής Έ παναστάσεως καί τής Δικτατορίας τοΰ Προλεταριάτου ώς μετα βα τι
κής περιόδου γιά τήν Κομμουνιστική Κοινωνία») έρμηνεύει τό «ένιαΐο μέτω πο» με γνώμονα τήν άνάγκη νά συνοψισθοΰν οΐ «άμεσες
άπαιτήσεις» τών έργατών καί άγροτών σε ενα πρόγραμμα «δουλεμέ
νο καί προσαρμοσμένο μέσα στό σημερινό κοινωνικό, οικονομικό καί
πολιτικό περιβάλλον τοΰ τόπου».98 Ή «λενινιστική» αύτή προτεραιό
τητα βρίσκεται στή ρίζα τοΰ συνθήματος τής «άριστερής δημοκρατί
ας»99 πού είσηγηθηκε ό Χ αϊτάς, λαμβάνοντας ύπόψη τήν άνάγκη νά
κατακτηθούν πρώτα τά «άναγκαϊα οικονομικά καί πολιτικά χαρα
κώματα»: άποσόβηση τοΰ μοναρχικοΰ κινδύνου, έμπέδωση τής δημο
κρατικής νομιμότητας, «άμεσες» οικονομικές άπαιτήσεις, «συσχετι
σμός τών ταξικών δυνάμεων», «ενιαίο μέτωπο» τών έργατών, άγρο
τών καί προσφύγων καί τών «λοιπών καταπιεζομένων μαζών». Σ τή
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Ριζοσπάστης, 1-1-1924, 1.
Βλ. τον δεύτερο τόμο, μέρος Β ', αύτοΰ τοϋ Ιργου, σ. 231.
«Λίγα λόγια», 167-170.
'Επίσημα χείμενα, Β ', 160 (27-10-1926).
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δίνη της ένδοκομματικής σύγκρουσης ό ήγετικός μηχανισμός τοϋ
ΚΚΕ (με τή συμμετοχή επίσης τοΰ Πουλιόπουλου) θά άποδοκιμάσει
τήν «αριστερή δημοκρατία» ώς «επανεμφάνιση» της «ρεφορμιστι
κής» αντίληψης τοΰ Γεωργιάδη «περί μακρας νομίμου ύπάρξεως»
τοΰ κόμματος πού άχρηστεύει τήν τακτική της «έργατοαγροτικής
κυβέρνησης».100 Ό Χ αϊτας συμμορφώνεται πρός τήν εκτίμηση αύτή
για νά έκφράσει, στό Γ ' τακτικό συνέδριο τοΰ ΚΚΕ, τή «λενινιστική»
πλειοψηφία της ήγεσίας πού επιμένει στήν οργάνωση ενός «κόμμα
τος άληθινά μπολσεβίκικου», τό όποιο ύποτάσσει τήν άρχή τοΰ «δη
μοκρατικού συγκεντρωτισμοΰ» στίς άπαιτήσεις τοΰ «άγώνα γιά τή
δικτατορία τοΰ προλεταριάτου», χωρίς νά παραβλέπει τή σύζευξη
τών «άμέσων καθηκόντων»101 μέ τή συγκεκριμένη οικονομική καί
πολιτική κατάσταση της χώρας. Γραμματέας έπανεκλέγεται ό Χ αϊτας στό 4ο συνέδριο του ΚΚΕ, άφοΰ θά εχει διαγραφεΐ ή «λικβινταριστική» καί ή «κεντριστική» πτέρυγα καί ό ίδιος θά Ιχ ει εκπροσωπή
σει τό έλληνικό τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς στό 6ο συνέδριό
της, σύμφωνα μέ τό όποιο ή Ε λ λά δ α κατατάσσεται στίς χώρες μέ
«μέσο έπίπ εδο»102 άνάπτυξης τοΰ καπιταλισμοΰ, πράγμα πού παρα
π έμπει στή δυνατότητα της γρήγορης μετεξέλιξης της «άστικοδημοκρατικής έπανάστασης σέ σοσιαλιστική». Ή άναντιστοιχία, ώστόσο, αύτης της οπτικής μέ τις κυριότερες άποφάσεις της Κομμουνι
στικής Διεθνοΰς (ιδίως σέ ό,τι άφοροΰσε τό «τέλος της σχετικής
σταθεροποίησης» τοΰ καπιταλισμοΰ, τόν «σοσιαλφασισμό» καί τήν
άποτίναξη της ταξικής εξουσίας μέσω της «έργατοαγροτικής κυβέρ
νησης») ώθοΰσε στήν άποσαφήνιση της επικείμενης έπανάστασης
στήν Ε λλά δα: σέ συνδυασμό μέ τήν έκλαΐκευση τοΰ προγράμματος
της Γ ' Διεθνοΰς «πρέπει να τεθ εί καί τό ζήτημα της έπαναστατικής
δημοκρατικής δικτατορίας τών έργατών καί άγροτών ώς σταθμοΰ
μεταβατικοΰ πρός τή δικτατορία τοϋ προλεταριάτου, έν σχέσει μέ τή
χώρα μας, έπαφιεμένης της οριστικής λύσεως τοΰ ζητήματος αύτοΰ

100. ’Επίσημα χείμενα, Β ', 159-162 (27-10-1926).
101. ’Επίσημα χείμενα, Β ', 225, 226 ( Άπρ. 1927).
102. Βλ. παραπάνω σ. 34.
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στο 5ο τακτικό συνέδριο».103 Ή μετάθεση αύτή, πού ύπονομεύεται
άπό τή διαβεβαίωση ότι ή «μ ία καί μόνη διέξοδος» τών έργαζομένων
μαζών είναι ή «άνατροπή της μπουρζουαζίας καί ή έγκαθίδρυση της
κυβέρνησης τών έργατών καί τών άγροτών», ύπηρξε καθοριστική γιά
τή διαίρεση της ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ, τό ενα μέρος της όποίας έκπροσωπεΐ ό Χ αϊτας, πού εθετε σε δεύτερη μοίρα τή «γενική πολιτική
άπεργία» προκειμένου νά προταχθεί ή οργανωτική ώρίμανση τοΰ
κόμματος σε μιά χώρα «μισοαποικιακή» καί με εύρείας κλίμακας
«άστικοδημοκρατικά καθήκοντα». Ή άλλη πλευρά τοϋ ήγετικοΰ μηχανισμοϋ, πού προέρχεται κυρίως άπό τό συνδικαλιστικό πεδίο, θά
εδραιωθεί στό Πολιτικό Γραφείο τοΰ ΚΚΕ καί θά προωθήσει τις
άντιλήψεις της γιά τή «ραγδαία άριστεροποίηση τών έργατοαγροτικών μαζών καί τή νέα έπαναστατική άνοδο» στήν 3η ολομέλεια
( ’Ιανουάριος 1930), όταν έπίσης θά άνακηρύξει τή χώρα «έξαρτημένη» καί τήν έπανάσταση «προλεταριακή πού θά ’χει νά έκπληρώσει
καί καθήκοντα άστικοδημοκρατικά μεγάλης εύρύτητας».104 Δ έν εχει
εξακριβωθεί άκόμη αν ό Χ αϊτας ήταν «μπουχαρινικός» κατά τήν
περίοδο της έξόντωσης του στή Σ οβιετική Ένωση. Ένας παρόμοιος
χαρακτηρισμός ώστόσο φαίνεται νά ταιριάζει στίς θέσεις πού ύποστηρίζει στό τέλος της δεκαετίας τοΰ ’20, μολονότι ή έπεξεργασία
τους δέν ύπηρξε συγκυριακή άλλά άπαύγασμα της όλης ιδεολογικής
συγκρότησης ένός «λενινιστη» διανοουμένου που Ιθετε στό έπίκεντρο
τής δράσης του τή μεθοδική καί έπίμονη οργάνωση «μπολσεβικικοΰ
κόμματος μαζών».105

β) Π. Σκυτάλης
Ό Π. Σκυτάλης, πού άνήκε στήν ομάδα Χ αϊτα καί είχε τήν εύθύνη
της Κομμουνιστικής Επιθεώρησης , δημοσίευσε κατά τή δεύτερη
περίοδο τοΰ περιοδικού τήν έργασία του « Ή ούσία τοϋ μαρξισμοΰ κ’

103. ’Επίσημα κείμενα, Β ', 610 (Ίαν. 1929).
104. 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 170-172 (16-4-1930).
105. 'Επίσημα χείμενα, Β ', 225 καί 580 (Άπρ. 1927 καί Δεκ. 1928).
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οί τρεις μεγάλοι ιστορικοί σταθμοί στήν εξέλιξή του», πού κυκλοφό
ρησε, έκτενέστερη, αύτοτελώς τό έπόμενο ετος. Ά ν ό μαρξισμός
είναι επιστήμη, τότε τόν εμπλουτίζουμε με τήν «ιστορική πείρα» καί
μόνο «πάνω στή βάση της διαλεχτικής ματεριαλιστικής μεθοδολογί
ας». 'Η παραδοχή αύτή δεν ύπονοεΐ άπλώς τήν άναγωγή τοϋ μαρξι
σμού σέ ((σύστημα μεθόδων» γιά τήν Ιρευνα τών κοινωνικών φαινομέ
νων, άλλα και τήν άρτίωση μιας «ολάκερης επιστημονικής κοσμοθε
ωρίας». Μέ τή μνεία συναφών κειμένων τοΰ Αένιν κατονομάζονται οί
«πηγές» καί τά «κύρια συστατικά μέρη» της: ή φιλοσοφία ή «διαλεχτικός ματεριαλισμός», ό ((ιστορικός ματεριαλισμός» καί ή ((οικονο
μική θεωρία γιά τούς νόμους της εξέλιξης» της καπιταλιστικής κοι
νωνίας. Ή «ματεριαλιστική διαλεχτική φιλοσοφία» μελετά τά φυσι
κά καί κοινωνικά φαινόμενα «δυναμικά», εξακριβώνοντας μέσω της
((ματεριαλιστικής διαλεχτικής» τούς «άντικειμενικούς νόμους» πού
τά διέπουν. Ό Αένιν, «άντάξιος καί ισάξιος» τοΰ Marx καί τοΰ
Engels, άκολούθησε τούς δασκάλους του στήν κατανόηση της χεγκελιανής διαλεκτικής, της διδασκαλίας δηλαδή γιά τό «πώς μπορεϊ νά
είναι καί πώς γίνονται ταυτόσημες οί άντιθέσεις» καί μετατρέπονται
ή «μ ιά στήν άλλη». Ώ ς εφαρμογή τοϋ «διαλεχτικοΰ ματεριαλισμού»
στήν «ερμηνεία» τών κοινωνικών φαινομένων ορίζεται ό «ιστορικός
ματερια λισμός» μέ «κοκκαλοραχιά» τήν κοινωνική παραγωγή (τις
«παραγωγικές σχέσεις» καί τις «ύλικές παραγωγικές δυνάμεις») καί
τήν πάλη τών τάξεων. Ά ν ό μαρξιστής μπορεϊ νά διαπιστώσει μέ
«φυσικο-έπιστημονική άκρίβεια» τήν «οίκονομική-ύλική άνατροπή»
πού τελ εΐτα ι μέσα σέ ενα «κοινωνικό σύστημα», επιβάλλεται ωστό
σο νά διακρίνει ότι ή άντίστοιχη μεταβολή στό «τεράστιο κοινωνικό
ιδεολογικό εποικοδόμημα» δέν προκύπτει «άμεσα-αύτόματα».
Ά ποκρούεται ετσι ή «μονοπλευρότητα» καί ή σύγχυση γιά τή σχέση
«άλληλοεξάρτησης» πού ύπάρχει άνάμεσα στούς «άντικειμενικούς»
καί «ύποκειμενικούς» συντελεστές της ιστορικής πορείας. Σ τή
γλώσσα της τρέχουσας πολιτικής τοΰτο σημαίνει ότι ή «άναπόφευχτη καταστροφή τοΰ καπιταλισμοΰ-ίμπεριαλισμοΰ» δέν άποτελεΐ
προσδοκία έπενέργειας κάποιου «φαταλιστικοΰ νόμου», άλλά θεώ
ρηση πού εδράζεται στήν «επαναστατική διαλεχτική» καί τή συνεπόμενη ενότητα θεωρίας καί πρακτικής. Τέλος, ή οικονομική επιστημο
νική θεωρία τοΰ Marx διερευνά «πλέρια τό μπουρζουαζικό οίκονομι-
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κό σύστημα», αναλύοντας τον ρόλο της άτομικής ιδιοκτησίας, τοϋ
«έμπορευματικοΰ φετιχισμοϋ», τοϋ χρήματος καί τής μετατροπής
του σε κεφάλαιο, τής υπεραξίας καί τής «συγκεντροποίησης τής πα
ραγωγής». Οί άντιλήψεις αύτές είναι ικανές νά δείξουν στήν εργατι
κή τάξη τήν πραγματική της θέση μέσα στο ((γενικό καπιταλιστικό
σύστημα» καί νά φωτίσουν τόν «δρόμο τοΰ λυτρωμοΰ» της. Μέ τή
συμπλήρωση καί εφαρμογή τοΰ μαρξισμοΰ άπό τον «λενινισμό», πού
έπεξεργάσθηκε ό «Μάρξ τής εποχής τοΰ μονοπωλιακοΰ καπιταλισμοϋ», προεξοφλεΐται ή ((ολοκληρωτική του νίκη» πού θά στεφθεΐ μέ
το «έπαναστατικό γκρέμισμα τοΰ καπιταλιστικοΰ-έκμεταλλευτικοΰ
συστήματος». ’Ακριβέστερα, ή τρίτη περίοδος τοΰ μαρξισμού ώς
«έπιστημονικής» θεωρίας καί πράξης κυριαρχείται άπό τον «λενινι
σμό» (σύμφωνα μέ τή σταλινική διατύπωση πρόκειται γιά τόν «μαρ
ξισμό τής έποχής τοϋ ίμπεριαλισμοΰ καί τής προλεταριακής έπανά
στασης») καί τήν Τρίτη Διεθνή, πού έχει ώς «ιδεολογική κορωνίδα»
τοΰ προγράμματος της το «διαλεχτικο ματεριαλισμό» καί καλείται
νά πραγματοποιήσει τά «προαιώνια ιδανικά» τοϋ κομμουνισμοΰ.106
Ό Σκυτάλης είναι τυπικό παράδειγμα τής πρώτης γενιάς τών
«κούτβηδων» πού θητεύει στον «μαρξισμό-λενινισμό», όπως τον
άναπτύσσει ή σοβιετική βιβλιογραφία μετά τό θάνατο τοΰ Αένιν καί
κατά τή διεργασία επικράτησης τοΰ Στάλιν. Τόν διακατέχουν οί
τριτοδιεθνιστικές βεβαιότητες, χωρίς νά παραβλέπει τήν άνάγκη
ώρίμανσης τοΰ «υποκειμενικού» παράγοντα γιά τή συντριβή τοϋ καπιταλιστικοΰ καί τήν οικοδόμηση τοΰ σοσιαλιστικοΰ «συστήματος».
Έ δώ άκριβώς τοποθετεί τή λειτουργία τοΰ διανοούμενου ώς μέλους
τοΰ ((μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος», πού μέσω τής «έρμηνείας» τοΰ ίστορικοΰ γίγνεσθαι συμβάλλει έμπρακτα στήν «ταξική-πολιτική συνειδητότητα τών μαζών». Ή λενινιστική άπαίτηση γιά τήν
ένότητα τής θεωρίας μέ τήν πράξη άνασύρει τόν επαναστάτη άπό
τόν «στενό πραχτικισμό», πού κινδυνεύει νά χάσει άπό τόν όρίζοντά
του τό ((μπολσεβίκικο δρόμο», καί άτσαλώνει τόν διανοούμενο πού
μετέχει στίς έκδηλώσεις τής «σιδερένιας θέλησης τοΰ προλεταριάτου

106. Ή ούσία, 6-63.
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γιά τήν κοινωνική έπανάσταση».107 Μέ ικανοποιητική γνώση τών
έργων τοϋ Marx, πού υποβαστάζει ή έρμηνευτική προσέγγιση τοΰ
Αένιν, καί τών εκδόσεων τοΰ « ’ Ινστιτούτου Αένιν» καί τής Κομμου
νιστικής Διεθνοΰς, θρεμμένος μέ την «έπιστημονικότητα» τών από
ψεων τους καί τη «λυτρωτική» τους αποτελεσματικότατα, χωρίς νά
άποφεύγει τις ακρότητες ενός γλωσσικοΰ «λαϊκισμού», πού θέλει να
«μιλά ει άπλά καί εύκολονόητα στα μέλη τοΰ κόμματος καί στούς
επαναστάτες εργάτες γενικά», ό Σκυτάλης επιχειρεί νά άνασυγκροτησει τήν «ούσία» τοϋ μαρξισμού καί νά άνασυνθέσει τήν ιστορία
του. Μ’ αύτές τις συνιστώσες στή σκέψη του, ό διανοούμενος της
ήγεσίας Χ αιτα συνεχίζει στή «μεταλικβινταριστική» φάση τοΰ ΚΚΕ
νά διατυπώνει τό αίτημα της «ποιοτικής» άνύψωσης τών στελεχών
του καί της καλλιέργειας τού «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ», χωρίς βέβαια
νά τηρεί τις άποστάσεις άπό τήν «ορθόδοξη» έκδοχή του καί νά
διακρίνει τά πρακτικά όρια τών σχηματοποιήσεών του. Σ τά σημεία
αύτά δέν θά κριθεΐ ό Σκυτάλης, όταν τίθετα ι σέ δυσμένεια άπό τήν
ήγεσία Ζαχαριάδη, καί άπλώς τό δοκίμιό του Τέχνη χαί συγγραφέας
θά άποδοκιμασθεΐ άπό τούς Νέους Πρωτοπόρους , έφόσον δέν «προ
σφέρει τίποτα στη δημιουργία προλεταριακής λογοτεχνίας» - τό πε
ριοδικό εκφράζει τή λύπη του γιά τό γεγονός ότι άνάμεσα «στά τόσα
κακογραμμένα μαρξιστικά βιβλία στή χώρα μας παρουσιάζεται κι
ενα άκόμη κακό πού είναι τό χειρότερο ίσως στό είδος του».108

γ) Ν. Ζαχαριάδης
Μέ τήν επέμβαση της Κομμουνιστικής Διεθνούς109 παραγκωνίζονται
καί τά δύο άντιμαχόμενα μέρη της ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ γιά νά σχηματισ θεΐ «ενιαία διοίκηση» ενός «ομοιογενούς» κόμματος πού μέσω της
«σιδερένιας μπολσεβίκικης πειθαρχίας» θά καταστεί ή «μόνη όργά-

107. Ή ούσία, 21/22, β ',1 8 .
108. Βλ. παρακάτω σ. 319.
109. 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 294-306 (Νοέμβρ. 1931).
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νωση» προκειμένου νά διευθύνει τήν «πάλη τοϋ προλεταριάτου καί
τών άγροτών», έχοντας μάλιστα ώς κριτήριο τής «πίστης πρός τό
κόμμα» όχι τήν «άναγνώριση στά άκρα τών χειλέων» της «γραμμής»
τής Διεθνοΰς, άλλά τήν «άφοσιωμένη δουλιά» γιά τήν εφαρμογή της.
Μ’ αύτήν άκριβώς τήν έννοια ή κοινή άποπομπή της «δεξιάς» καί της
«άριστερής» ήγετικής ομάδας δεν έπέφερε καμιά μεταβολή στόν
στρατηγικό καί τακτικό ορίζοντα τοΰ ΚΚΕ, άλλά τήν αύστηρότερη
προσήλωση στίς άποφάσεις τοΰ «έπ ιτελείου» της παγκόσμιας έπανά
στασης πού μετά τό 5ο συνέδριο προωθεί οργανωτικά —μέσω της
«μπολσεβικοποίησης» τών κομμουνιστικών κομμάτων— τήν υπα
γωγή τών έπεξεργασιών της στίς προτεραιότητες της Ε Σ Σ Δ . Σ τό
πλευρό βέβαια τοΰ Χ α ϊτα δραστηριοποιήθηκε ό έντολοδόχος της
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς Νίκος Ζαχαριάδης, πού στήν περίοδο της
«φραξιονιστικής πάλης» μαθήτευε ξανά στή μοσχοβίτικη σχολή της.
Μιά κάποια διαφοροποίηση, πού έπιχείρησε νωρίτερα, άφοροΰσε τή
διαπίστωση ότι ή «μπολσεβίκικη αύτοκριτική» συνιστα τήν «ούσιωδέστερη ελ λειψ η »110 τοΰ ΚΚΕ- τοΰτο θά τοΰ έξασφάλιζε τό χρίσμα τοΰ
γραμματέα άπό τήν ΕΕ της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς. Κούτβης της
πρώτης καί της δεύτερης γενιάς, ό Ζαχαριάδης άναγορεύει τά ντο
κουμέντα της σέ μοναδικό μέσο γιά τό φωτισμό τοΰ «έπαναστατικοΰ
δρόμου καί της πράξης τοΰ προλεταριάτου γιά τήν εξουσία» καί
προτάσσει — μέ συνεχή δημοσιεύματα— τήν κατάχτηση της «θεω
ρητικής ήγεμονίας» άπό τό ΚΚΕ μέσα «στό προλεταριάτο καί τις
έκμεταλλευόμενες μάζες».111 Ό ίδιος εδωσε, a posteriori, τό νήμα
τής κομματικής ιστοριογραφίας μέ σημείο τομής τήν «Έ κκλησ η»
της Διεθνοΰς καί τήν έπιβολή της νέας διοίκησης πού σέ λίγο θά τόν
άνακηρύξει «άρχηγό»112 τοΰ ΚΚΕ. Παρά τά όσα διατείνεται στίς
Θέσεις, ώς τό φθινόπωρο τοΰ 1934 δέν θά έχουν συναχθεΐ άκόμη οί
πολιτικές έπιπτώσεις τοΰ άνακαθορισμοΰ της στρατηγικής τοΰ κόμ
ματος σέ μιά χώρα —σύμφωνα μέ τήν ύπόδειξη της Κομμουνιστικής

110. «Μπροστά στό τέταρτο», 4/5.
111. «Τό ιδεολογικό μας», 1.
112. Τοϋτο θά συμβεΐ στό 6ο συνέδριο τοϋ ΚΚΕ· πρβλ. Ριζοσπάστης,
10-1-1936. 1.
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Διεθνούς— με «μέσο επίπεδο» άνάπτυξης τοϋ καπιταλισμοΰ, με
«σημαντικά ύπολείμματα μισοφεουδαρχικών σχέσεων» στήν αγροτι
κή οικονομία καί με άνολοκλήρωτον άκόμη τον «άστικοδημοκρατικά
μετασχηματισμό», όπου ή έπικείμενη έπανάσταση άναπότρεπτα θά
λά βει «άστικοδημοκρατικά χαρακτήρα με τάσεις γρήγορης μετα 
τροπής σε προλεταριακή σοσιαλιστική έπανάσταση». Ό «ήγεμόνας» αύτής τής διεργασίας καί ή «καθοδηγητική» δύναμη είναι ή
εργατική τάξη πού στηρίζεται στή «φτωχολογιά» καί συμπαρασύρει
«τις συνδεμένες μ’ αύτή με στέρεη συμμαχία βασικές μεσαίες μάζες
τής υπαίθρου καί τις πλατιές λαϊκές μάζες τών καταχτημένων εθνι
κών π εριφ ερειώ ν»."3 Σύμφωνα με τον Ζαχαριάδη, ύπηρξε έγγενής ή
άδυναμία τοϋ ΚΚΕ νά χαράξει τον «νεοελληνικό μπολσεβίκικο δρό
μο», έφόσον υιοθετούσε μια εξωγενή «άφηρημένη επαναστατική
φρασεολογία» χωρίς νά τοποθετείται «σωστά» στό πεδίο τών πολι
τικών καί κοινωνικών συγκρούσεων. Ή «υποκειμενική» άνικανότητα
τοΰ κόμματος νά στοιχήσει πρός τήν «άντικειμενικά» ώριμη «λαο
κρατική δημοκρατική μεταβολή» σημαδεύει τή μακροχρόνια κρίση
του ή — άκριβέστερα— τήν «κρίση τών καθοδηγησεών» του, όπως
αύτή καταφαίνεται στον «οπορτουνισμό» (1 9 1 8-1924), στόν «λικβινταρισμό» (1 9 2 6-1928) καί στόν «φραξιονισμό δίχως άρχες»
(1929-1931 ). Σ τίς διαδοχικές αύτες «κρίσεις» ή βάση τοΰ κόμματος
«εμ εινε πάντα άκλόνητα πιστή» στήν Κομμουνιστική Διεθνή, δέχθη
κε άνεπιφύλαχτα τήν «Έ κκ λησ ή» της καί διασφάλισε ετσι στή νέα
καθοδήγηση τή δυνατότητα νά διαλευκάνει τά «βασικά νεοελληνικά
προβλήματα με τό φώς τοϋ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ». Ειδικότερα, με
τήν «άμεση καί δραστήρια ενίσχυση» τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς ή
6η ολομέλεια συγκροτεί τόν «ιδεολογικό εξοπλισμό» τοΰ ΚΚΕ πού
συνίσταται στή σαφή περιγραφή τής «άστικοδημοκρατικής» έπανά
στασης με «περισσότερο ή λιγότερο γοργό τό πέρασμα στή σοσιαλι
στική επα νά σταση»."4 Τό τελευταίο σημείο, παρά τις έκάστοτε μ ε
ταμφιέσεις τοϋ στρατηγικού πλαισίου, ύπηρξε ή μόνιμη φροντίδα τοΰ

113. ’Επίσημα χείμενα, Δ ', 18-26 (21-1-1934).
114. Θέσεις, 25-37.
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Ζαχαριάδη, τοϋ οποίου οί τακτικοί έλιγμοί καί ή πολιτική συμμαχιών δέν άπέκρυβαν τήν πρόθεση γιά τήν «έπαναστατική ανατροπή»
τής έγχώριας κεφαλαιοκρατίας προκειμένου νά έγκαθιδρυθεϊ ή «Σ ο 
βιετική Σοσιαλιστική Ε λ λ ά δ α » ."5 ’Ακόμη καί στίς διατυπώσεις
τής 6ης ολομέλειας, πού εδωσε τήν «έπιστημονική άνατομία τής
οικονομικής διάρθρωσης τής χώρας», παρεισφρύει ή «ήγεμονία» τής
εργατικής τάξης «μ έ τή μορφή τών σ οβιέτ» ή, πιο συγκεκριμένα, ή
«έργατοαγροτική σοβιετική κυβέρνηση», διαφοροποιημένη άπό ένδεχόμενους ένδιάμεσους σταθμούς («λαϊκή», «άριστερή», «καθαρή»
δημοκρατία) πού σημαιναν άπλώς κριτική υποστήριξη τής «πρωτο
πόρας μπουρζουαζίας»."6 Ρητά άνανεώνεται, στο 5ο συνέδριο τοΰ
ΚΚΕ (Μάρτιος 1934), τό σύνθημα τής πάλης γιά τή «Σ οβιετική
Ε λ λά δ α » καί τής «σοβιετικής έργατοαγροτικής έξουσίας, μοναδικής
σωτηρίας γιά όλο τόν έργαζόμενο λ α ό »."7 Μόνο μετά τό 7ο συνέδριο
τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς θά άμβλυνθεΐ τό κριτήριο τής τοξικό
τητας στίς άποφάσεις τοΰ ΚΚΕ, όπως γιά παράδειγμα στήν 4η ολο
μέλεια ( ’Οκτώβριος 1935) πού, λαμβάνοντας ύπόψη τήν κρίση της
’Αβησσυνίας, ώς «υπέρτατο καθήκον» ορίζει τήν υπεράσπιση τής
«έθνικής έλευθερία ς»."8 Έ γκλειστος τοΰ μεταξικοΰ καθεστώτος, ό
Ζαχαριάδης παρατηροΰσε, τρεις μέρες μετά τήν έπίθεση τής ’Ιτα λί
ας, ότι ό έλληνικός λαός διεξάγει εναν «πόλεμο έθνικοαπελευθερωτικό ένάντια στό φασισμό» μέ έπαθλο γιά τούς έργαζόμενους «μιά
καινούργια Ε λλά δα τής δουλειάς, τής λευτεριάς, λυτρωμένη άπό
κάθε ξενική ιμπεριαλιστική έξάρτηση, μ’ ενα πραγματικά παλλαϊκό
π ο λιτισ μ ό »."9 Μ ετά τήν έπιστροφή του άπό τό Dachau, όταν θά
έχουν μεσολαβήσει καίρια γεγονότα πού σφυρηλάτησαν τή φυσιο
γνωμία τοΰ έαμικοΰ ΚΚΕ, θά άπαιτήσει120 νά διακριθεΐ ή δυνατότη
τα άπό τή βεβαιότητα γιά τό «ειρηνικό πέρασμα στή λαϊκή δημο-

115.
116.
117.
118.
119.
120.

'Επίσημα χείμενα, Γ ', 512 (12-3-1933).
'Επίσημα χείμενα, Δ ', 18 (21-1-1934).
'Επίσημα χείμενα, Δ ', 51 καί 177 (23-4-1934 καί Ίαν. 1935).
’Επίσημα χείμενα, Δ ', 249 ( Όκτ. 1935).
Επίσημα χείμενα, Ε ', 16 (31-10-1940).
«Λόγος», 16, 18, 21, 19.
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κρατία», ή όποία τα υτίζεται με τον «άστικοδημοκρατικά μετασχη
ματισμό» καί τελ εϊτα ι ΰπό τήν «έργατοαγροτική, λαϊκή ήγεμονία»,
σύμφωνα με τις άναλύσεις της 6ης ολομέλειας, τις όποιες ή «ζωή»
εκανε «υλική δύναμη». Ή μετάβαση έπίσης άπό τή «λαϊκή δημοκρα
τία » —με κινητήριες δυνάμεις τήν έργατική τάξη, τήν «άγροτιά καί
τούς άλλους έργαζόμενους»— στό σοσιαλισμό υπονοεί τήν «πλέρια
κοινωνική απελευθέρωση τοϋ έργαζόμενου λαοϋ» χωρίς «βασικές
άνακατάξεις» στίς κοινωνικές δυνάμεις πού «χειρίζονται» τήν έξουσία. Ήδη ό Ζαχαριάδης121 στή 12η ολομέλεια (Ιο ύλιος 1945) είχε
χαρακτηρίσει τή δημιουργία της ’Αντίστασης «άστικοδημοκρατική»
έπανάσταση μέ αποτέλεσμα νά προσδοκά τήν έπερχόμενη μεταβολή
με «έθνικό-έαμικό-σοσιαλιστικό» περιεχόμενο, ένώ όσο προχωρούσε
ό έμφύλιος πόλεμος συνέδεε αύτήν τήν πρόβλεψη μέ τή «διχτατορία
τοΰ προλεταριάτου» πού έγκαθιστοϋσε στήν «έλεύθερη Ε λ λά δ α » ό
Δημοκρατικός Στρατός.122 Μ ετά τήν ήττα τοΰ τελευταίου θά ανα
διπλωθεί ή έξόριστη ήγεσία τοϋ ΚΚΕ καί πριν έκδιωχθεΐ άπό τήν
κορυφή της ό Ζαχαριάδης θά κινηθεί στό ίδιο έκκρεμές πού άρχιζε
άπό τό σύνθημα τοΰ «πανεθνικού μετώπου»123 έναντίον της «άμερικανοκρατίας» καί είχε ώς φυσική άπόληξη τήν προσμονή της «λαϊκοδημοκρατικής-σοσιαλιστικής» έπανάστασης, μέ τήν έγκαθίδρυση της
«λαϊκής δημοκρατίας πού θά έκπληρώνει τις λειτουργίες της δικτα
τορίας τοΰ προλεταριάτου».124
Ό Ζαχαριάδης, στήν έποχή τής παντοδυναμίας του, πού τή δια
σφάλιζε ή διαρκής προσήλωσή του στή Σοβιετική Ένωση (υπήρξε
μέλος τοΰ Κομμουνιστικοΰ της Κόμματος άπό τό 1922), έξέφρασε
στήν Ελλά δ α τό «πνεΰμα τοΰ παγκόσμιου κομμουνισμοΰ»125 πού
συμπυκνώνουν μέ τή σκέψη τους οΐ Marx, Engels, Αένιν καί Στάλιν.
Ή θεωρητική του κατάρτιση, σαφώς υπέρτερη άπό όση διέθεταν τά
υπόλοιπα μέλη της κομματικής ήγεσίας, τοΰ έπέτρεπε νά συμπεριφέ-
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ΚΚΕ, Δέχα χρόνια, 268-281.
Βοήθημα, 132.
Βοήθημα, 306.
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ρεται στό πεδίο τοϋ έλληνικοΰ τμήματος τής Κομμουνιστικής Δ ιε 
θνούς ώς «πολιτικός μετατροπέας τοϋ κόσμου» πού χρησιμοποιεί τή
γνώση τών «νόμων» του γιά νά «κατευθύνει πρός τά μπρος τήν
ιστορία».126 Γ ιά τήν κατανόηση τής τελευταίας τοΰ άρκοΰσε μιά
ισχνή καί έκδηλα σχηματική άνασυγκρότηση τής πορείας τοϋ «νέου
έλληνικοΰ έθνους» καί τής σύστοιχης «Μεγάλης ’Ιδέας» πού άναγορεύεται σέ «ειδικό λόγο»127 γιά νά εξηγηθεί ή καθυστέρηση τής καρ
ποφορίας τών σοσιαλιστικών ιδεών καί τής ομόλογης πολιτικής κί
νησης. Παρά τούς φραστικούς έξορκισμούς τοϋ δογματισμού στο
ονομα ένός «άκατάπαυτα διαλεχτικοΰ οργασμού»,,2β ή όλη δομή τής
«καθοδήγησης» Ζαχαριάδη δέν άφηνε περιθώρια κριτικής μέσα στόν
κομματικό περίβολο πού, σέ περιόδους προφανούς άναντιστοιχίας
τών διακηρύξεων καί επιλογών τοϋ ΚΚΕ μέ τά ιστορικά δρώμενα,
άποκτοϋσε «μονολιθικό» καί ιδιαίτερα σκληρό πρόσωπο. Τό σύμ
πλεγμα τοΰ «μαρξισμοΰ-λενινισμοϋ-σταλινισμοϋ», πού σπάνια έθετε
σέ λειτουργία τις δικλείδες άποφυγης τοΰ δογματισμού προκειμένου
νά συλλάβει τήν πολλαπλότητα καί τήν «ά ντιφ ατικότητα»129 τών
έκδηλώσεων τής κοινωνίας, σφραγίζει καθοριστικά τήν ιδιοσυστασία
τοΰ Ζαχαριάδη ώς επαναστάτη διανοουμένου πού διαχειρίζεται τις
τύχες ένός αύξομειούμενου κοινωνικού κινήματος μέ γνώμονα τήν
«ένότητα» θεωρίας καί πράξης πού άποσκοπεΐ στήν «κομμουνιστική
οργάνωση τής κοινωνίας».130 Πάντως, σ’ αύτήν τήν έπιδιωκόμενη
«δικαίω ση» άπό τή «ζω ή», τις περισσότερες φορές τό κέντρο βάρους
έμεινε προσηλωμένο στήν ιδέα τής σοσιαλιστικής έπανάστασης, καί
μόνον ώς τακτικός έλιγμός, γιά τήν άντιμετώπιση τών άπαιτήσεων
τοϋ έγχώριου καί ιδίως τοΰ διεθνούς κομμουνιστικού κινήματος, θά
μπορούσε νά έκλήφθεΐ ή προσχώρηση σέ μιά πρακτική συμμαχιών,
πού παρενέβαλλε ενδιάμεσους σταθμούς γιά τήν έπίτευξη τοΰ «τ ε λ ι
κού σκοποΰ». Τό αίτιο καί αΐτιατό στή συγκρότηση ένός «μαρξιστι-
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κοϋ-λενινιστικοϋ κόμματος», άπό τήν άποψη τής οργανωτικής του
δομής καί τής αΰτονομημένης ήγεσίας του, μεταβάλλουν ρόλους,
δπως άλλωστε καί στήν περίπτωση τοϋ Ζαχαριάδη, πού άπό θύτης
θά μετατραπεϊ — μετά τήν άποπομπή του καί τήν άπομόνωση— σε
θύμα. Ό ήγετικός μηχανισμός τής ((καθοδήγησης» Ζαχαριάδη είχε
αύτονομηθεϊ άπό τον υπόλοιπο κορμό τοϋ κόμματος, δντας ικανός νά
ύποβάλλει ένΛ αίσθημα συλλογικής εύθύνης, πού άποτελοϋσε κυρίως
τήν άλλη δψη τής γενικής συνενοχής, καί είχε νομιμοποιηθεί στούς
κόλπους τοΰ ΚΚΕ, καί ευρύτερα στούς «συνοδοιπόρους» του, ώς ό
έντολοδόχος τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς γιά τήν «εκπλήρωση τών
καθηκόντων του στόν ελληνικό τομέα τής διεθνοΰς προλεταριακής
έπαναστάσεως». Τό εγχείρημα τής «μπολσεβικοποίησης» καί τής
άνάπλασης τοΰ ΚΚΕ σε «κόμμα νέου τύπου», ώς «πρωτοπόρου τ μ ή 
ματος τής εργατικής τάξης» πού ((καθοδηγείται άπό τήν επιστημο
νική μαρξιστική-λενίνιστική θεωρία»,131 φαίνεται πιά πραγματοποιή
σιμο με τήν επιβολή τής νέας ήγεσίας ΰπό τόν Ζαχαριάδη, δταν
δηλαδή εκμηδενίζονται σχεδόν τελεσίδικα οΐ προϋποθέσεις γιά τήν
άνάπτυξη μιας βιώ σιμης εγχώριας σοσιαλιστικής κίνησης καί σκέ
ψης, δταν εδραιώνεται ό ολιγομελής καί σέ λίγο μονοπρόσωπος ήγετικός μηχανισμός πού δέν θά συναντά ισχυρές άντιρρήσεις στή
((γραμμή» του (μιά άπό τις έπώνυμες διαφωνίες διατυπώνεται άπό
τόν Ά σημίδη), δταν άποκρυσταλλώνεται ή ιδεολογική «μονολιθικότη τα », επιτυγχάνεται ή «σιδερένια μπολσεβίκικη πειθαρχία» καί έγκαθιδρύεται οριστικά ό «δημοκρατικός συγκεντρωτισμός πού κατορ
θώνει νά μετασχηματίζει τά στελέχη σέ έκτελεστικά δργανα».

δ) Γ. Ζεύγος
Ό Γιάννης Ζεύγος, κούτβης τής δεύτερης γενιάς, υπήρξε άπό τά
κορυφαία διανοούμενα μέλη τής ήγεσίας Ζαχαριάδη, πού έγκατέλειψε τή λυσσαλέα πολυμέτωπη πολεμική τής περιόδου τοΰ «πανφασισμοϋ» γιά ν’ άφιερωθεϊ στήν ύπόθεση τής «άστικοδημοκρατικής έπα-

131. Βοήθημα, 87, 89.
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νάστασης» καί στήν ((ολοκλήρωση» τοϋ Είκοσιένα. ΤΗταν νωπή ή
μαθητεία του στο «Κομμουνιστικά Πανεπιστήμιο τών Λαών τής
Δύσης», δταν άναλαμβάνει τή διεύθυνση τής Κομμουνιστικής Ε π ι
θεώρησης με πυξίδα τών θεωρητικών του έπεξεργασιών τόν «άδιάλλαχτο Μαρξισμό-Λενινισμό».132 Παρατρέχω τις υβριστικές διατυ
πώσεις τών φραστικών του βολών μέ στόχο τούς πρωτεργάτες τής
Νέας ’Επιθεώρησης Κορδάτο καί Παπακωνσταντίνου, πού κυμαί
νονται άνάμεσα στή φτηνή ειρωνεία καί τήν άξεστη έπιθετικότητα,
γιά νά έπιμείνω στά στοιχεία τής σκέψης τοΰ Ζεύγου πού συγκροτοΰν τήν ιδιοσυστασία του στο συνολικό τοπίο τής ζαχαριαδικής
((καθοδήγησης».
Έ παραδοχή δτι ό ελληνικός καπιταλισμός είσήλθε στήν ((τρίτη
περίοδο» τής ((γενικής κρίσης», σύμφωνα μέ τήν αύτούσια μεταφορά
τών συναφών άποφάσεων τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς στίς συνθή
κες τής χώρας, δεν τεκμηριώ νει τή στροφή πρός τή μελέτη τής διαλε
κτικής ούτε τις ((παραποιήσεις» της, άλλά μαρτυρεί πώς ένα τριτοδιεθνιστικό θεώρημα χρησιμοποιείται γιά ν’ άντιμετωπισόεί ή έμφάνιση τών ντόπιων «μαρξομαθών» πού άντιστρατεύονται τον ((μοναδικό
ένσαρκωτή τοΰ έπαναστατικοΰ μαρξισμοΰ», το ΚΚΕ. Ή παγιωμένη
πιά τετράδα: «Μ άρξ-Ένγκελς-Λ ένιν-Στάλιν» (ό τελευταίος ώς
«άρχηγός τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου» καθοδηγεί τήν οικοδόμη
ση τοΰ σοσιαλισμοΰ σέ «άπόλυτη συμφωνία μέ τούς νόμους τής διαλεχτικής») δέν συναρμολογεί μιά έτερογενή κοσμοθεωρία, άλλά άρθρώνει τον «διαλεχτικό ματεριαλισμό» (έδώ ρητά μνημονεύεται ή
οικεία άντίληψη τοΰ προγράμματος τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς)
πού συνιστά τή φιλοσοφία τοΰ ((μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ», σέ προφανή
άντίθεση μέ τή ((μηχανιστική παρέκκλιση» (καλλιεργήθηκε πρόσφα
τα άπό τόν «δεξιό οπορτουνισμό» στήν Ε Σ Σ Δ ) πού άπέρριπτε τή
φιλοσοφία ώς «ιδιαίτερη έπιστήμη τοΰ προλεταριάτου».133
Οί «κλασικοί τοΰ μαρξισμοΰ» έμφανίζονται (ιδίως δταν θά έκδοθ εΐ ή Δ ια λεκ τικ ή τήςφΰσης),Μ νά κατανοοΰν δτι τόσο ή φύση δσο καί

132. « Ό Γ. Κορδάτος σαν ιστορικός», 18.
133. «Ή φιλοσοφία» (1-12-1933, 38).
134. Βλ. παρακάτω σ. 396.
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ή κοινωνία άναπτύσσονται διαλεκτικά, δηλαδή μέ τήν «άλληλοσύνδεση καί άλληλεπίδραση» τών μερών τής ενιαίας πραγματικότητας,
μέσα σέ μιά διαδικασία συνεχοϋς «πάλης τών άντιθέσεων» που α ί
ρονται μέ το πέρασμα τής ποσότητας σέ ποιότητα, καί το άντίστροφο, ή μέ άλματικες άνατροπές. Ώ ς μέρος καί συνάμα έφαρμογή τοϋ
«διαλεχτικοΰ ματεριαλισμού» στήν έρευνα τών κοινωνικών φαινομέ
νων ό «ιστορικός ματεριαλισμός» έπεξεργάζεται τήν έννοια τών
«κοινωνικοοικονομικών σχηματισμών» («φορμάτσιες») πού ή διαδο
χή τους τελ εϊτα ι ώς «φυσικο-ίστορικό προτσές». Ά ν ή «μα τεριαλι
στική διαλεχτική» είναι κομματική καί ή ομόλογη σκέψη γεννιέται
μόνον μέ τή συμμόρφωση πρός τή «γραμμή» τής Κομμουνιστικής
Διεθνοΰς, τότε ή προειδοποίηση πρός τούς έπίδοξους exlra muros
«μαρξιστές» έκτοξεύεται με περισσή σαφήνεια: οί «ειλικρινείς δια
νοούμενοι» τοΰ τόπου, πού άπεγκλωβίστηκαν άπό τον άστικό «μυστικισμό καί σχολαστικισμό», μόνον ένταγμένοι στο «έπαναστατικό
κίνημα» τής έργατικής τάξης, τό όποιο καθοδηγεί τό ΚΚΕ, μποροΰν
νά έννοήσουν καί νά έφαρμόσουν μέ «συνέπεια τό διαλεχτικό μ α τερι
αλισμό» γιά τή γνώση καί τή μεταβολή τής πραγματικότητας.135
Ά π ό τή σύγκρουση τοΰ Ζεύγου μέ τόν Κορδάτο άξιοπρόσεχτη,
τόσο γιά τό ιστοριογραφικό της βάρος όσο καί γιά τά ιδεολογικά της
συμφραζόμενα, είναι ή έπισήμανση δτι ή άστική τάξη δέν υπήρξε ή
μοναδική κινητήρια δύναμη τής έπανάστασης τοΰ 1821, έφόσον ό
«έθνικός άγώνας» ήταν έργο τών «μαζών, τών ναυτών καί τής άγροτ ιά ς».136 Πρός τήν ίδια κατεύθυνση στρέφεται ή άρνηση τοΰ Ζεύγου
νά συγκατανεύσει στούς «άντικειμενικούς» δρους γιά τήν εξήγηση
τής άργοπορημένης ώρίμανσης τής ταξικής συνείδησης τοΰ έλληνικοΰ
προλεταριάτου καθώς καί στήν άναγόρευση τής έλλειψης πρώτων
ύλών σέ κύρια αιτία τής καθυστερημένης έκβιομηχάνισης καί έπομένως στήν έξάρτηση τής προόδου τών παραγωγικών δυνάμεων άπό
τις «φυσικές γεωγραφικές συνθήκες» (ώστε νά παρακάμπτεται ή

135. «'Η φιλοσοφία» (15-4-1934, 12-13), «Ή φιλοσοφία» (1-5-1934,
33).
136. « Ό Γ. Κορδάτος σαν ιστορικός» (1-11-1933, 28).
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«άλληλοσχέση» τους με τις «παραγωγικές σχέσεις»).137 Ό Κορδά
τος πάντως έπικρίνεται ώς «τροτσκιστής» ιστορικός που έπιχειρεΐ νά
προσδώσει «ιστορική αίγλη» στήν έγχώρια «μπουρζουαζία»,138 δη
λαδή προέχουν οί τωρινές πολιτικές του διαφωνίες μέ τά κύρια θεωρή
ματα τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί τών έκλαϊκευτών τους στούς
κόλπους τοΰ έλληνικοΰ της τμήματος. Έ τσ ι, στά πλαίσια τής αύξημένης έπαγρύπνησης στό «ιδεολογικό μέτω πο»,139 άποκρούεται ή
έρμηνευτική άφετηρία τοΰ συγγραφέα τής Κοινωνιχής σημασίας πού
μαζί μέ τόν Μπουχάριν ταυτίζουν τις παραγωγικές δυνάμεις μέ τά
«έργα λεϊα » καί άφήνουν τήν «ίστορικοϋλιστική μέθοδο» τοϋ Marx νά
όλισθήσει σέ «χυδαίο οίκονομισμό καί τεχνικισμό».
Ό Ζεύγος θά άναλάβει, χωρίς νά μετριάσει τούς τόνους πρός τούς
επικριτές τοΰ «μοναδικοΰ φορέα τοΰ μαρξισμοΰ-Αενινισμοΰ καί τής
έπανάστασης»140 στή χώρα, νά είσηγηθεΐ στήν 6η ολομέλεια τής ΚΕ
τοϋ ΚΚΕ (μέ τή συνδρομή ηγετικών παραγόντων τής Διεθνοΰς) καί
στή συνέχεια νά έκλαίκεύσει τόν «άστικοδημοκρατικά» χαρακτήρα
τής έπικείμενης έπανάστασης στήν Ελλά δα πού θά παρουσιάσει
«τάσεις γρήγορης μετατροπής σέ προλεταριακή έπανάσταση». Ή
κριτική έπομένως πού εϊχε άσκηθεΐ πρός τόν «ιστορικό τής μπουρ
ζουαζίας» θά προσφέρει στόν Ζεύγο τήν άναγκαία ώθηση γιά τήν
«άστικοδημοκρατική» άνατομία τής έλληνικής κοινωνίας, έπικεντρώνοντας τό ένδιαφέρον του στίς κινητήριες δυνάμεις τοΰ Είκοσιένα
καί στόν κατοπινό συμβιβασμό τής άστικής τάξης μέ τούς «κοτσαμπάσηδες». Ό ταν οί έπιπτώσεις τοΰ στρατηγικοΰ άναπροσανατολισμοΰ τοΰ ΚΚΕ θά διασταυρωθοΰν, μέ βάση τις προσαρμογές στήν
τακτική τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, μέ μιά ολοένα μετριοπαθέ
στερη πολιτική συμμαχιών, πού στίς άνάγκες τής συγκυρίας θά άναγά γει τήν ύπεράσπιση τής «έθνικής έλευθερίας» σέ «ύπέρτατο καθή
κον» (μολονότι έξακολουθεΐ νά χρεώνεται στήν έργατική τάξη ή
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«ηγεμονία» αύτης της πάλης, έφόσον ή ιστορία τών «άστικοτσιφλικάδικων» κομμάτων εϊναι ξένη πρός αυτήν),141 ό Ζεύγος θά ύπογραμμίσει τή συστοιχία τών «τωρινών άγώνων τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ»142 μέ
τις επιδιώξεις τοΰ Είκοσιένα. Έ τσι θά άσχοληθεΐ,143 δσο τοΰ ήταν
δυνατόν πληρέστερα, με τις γενετικές προϋποθέσεις της «νεοελληνι
κής κοινωνίας» καί μέ τις «κινητήριες» δυνάμεις της «έθνικοαπελευθερωτικής» έπανάστασης, στίς όποιες θά κατατάξει τήν «άγροτιά»
μέ «πρωτοπόρο τμήμα τήν κλεφτουριά», τούς ναΰτες, τούς μικρέμ
πορους, τούς χειροτέχνες, τούς διανοούμενους καί τόν κατώτερο κλήΡ°·
Κατά τήν περίοδο της ’Αντίστασης ό Ζέβγος μετέχει στήν ήγε
σία τοΰ ΚΚΕ (πού δεν άπεύχεται τον μετασχηματισμό του άπό τό
«κόμμα τοΰ προλεταριάτου» σέ «πλατύ μαζικό κόμμα τοΰ εργαζό
μενου λαοΰ» πού θέτει «πάνω άπό τις ταξικές διαφορές τό εθνικό
συμφέρον»)144 καί άναλύει τή «λαοκρατική άναδημιουργία» της ύπόδουλης χώρας σέ συσχετισμό μέ τήν «ολοκλήρωση»145τοΰ Είκοσιένα.
Έφόσον ή άστική τάξη —δπως καί τότε— άποδεικνύεται «άνίκανη
νά εκπληρώσει τόν ιστορικό της προορισμό», ή πρωτοβουλία περνά
στίς «εθνικές λαοκρατικές δυνάμεις» πού άγωνίζονται γιά τήν εκδί
ωξη τοΰ καταχτητή, τή «δημιουργική» προϋπόθεση γιά τόν «κοινω
νικό λυτρωμό». Συχνά ό Ζέβγος,146 σ’ αύτή τή συνάφεια, θά άνατρέχει στίς άποφάσεις της 6ης ολομέλειας, εξισώνοντας τόν «άστικοδημοκρατικό μετασχηματισμό» μέ τή «λαϊκή δημοκρατία» καί διακρίνοντας στήν «πυκνωμένη ένεργητικότητα» τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ τήν
προσδοκία της «νεοελληνικής άναγέννησης μέ λαοκρατικό περιεχό
μενο» ή —κάποτε— «μέ τή λαοκρατία πρός τό σοσιαλισμό».147 Τό
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ΚΚΕ, πού καθοδηγεί αύτό τό έγχείρημα, προφανώς θά έκληφθεϊ δτι
((ενσωματώνει το παρελθόν τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ» —ώς ((μόνος κληρο
νόμος της μεγάλης πανανθρώπινης δημιουργίας τοϋ άρχαιοελληνικοΰ
πολιτισμού» καί τών ((προοδευτικών στοιχείων» τοϋ Βυζαντίου—«άνασυνθεμένο» καί «γονιμοποιημένο» μέ τήν ((πανανθρώπινη θεωρία
τοΰ Μαρξισμοΰ».148
Μετά τήν ’Απελευθέρωση ό Ζέβγος δημοσιεύει τή Σύντομη Μ ε
λέτη της Νεοελληνικής Ιστορίας. Έδώ πραγματεύεται έκτενέστερα το θέμα τών συντελεστών τοΰ Είκοσιένα καί τής έπιβολής τής
«έμποροτσιφλικάδικης ολιγαρχίας» καί έπιμένει στή «Μεγάλη
’Ιδέα»- τήν άποσυσχετίζει βέβαια άπό τή «μεγάλη δημιουργία» τής
άρχαίας 'Ελλάδας, πού έχει καταστεί πια «πανανθρώπινο χτήμα»,
καί άπό τά «έκπολιτιστικά στοιχεία», πού συντήρησε τό Βυζάντιο,
καί τήν καταγγέλλει δτι εξωραΐζει τό καθεστώς τής ((τυραννίας καί
τής ληστείας» καί στρέφει τήν προσοχή τοϋ λαοΰ στό «έξωτερικόν
μεγαλεΐον τής πατρίδος».149 Ώ ς πρός τό «προδομένο» Είκοσιένα, ή
ιστοριογραφική συμβολή τοΰ Ζέβγου ύπήρξε άδιαφιλονίκητη στούς
κόλπους τής «έαμικής» διανόησης, παρωθώντας μάλιστα καί τόν ϊδιο
τόν Κορδάτο150 νά έπανεξετάσει τή συμβολή τών «άγροτολαϊκών
μαζών» στόν έθνικό άγώνα, ένώ ώς πρός τήν άποτίμηση τής πολιτι
σμικής κληρονομιάς θά γνωρίσει άπό τούς ίδιους κύκλους μιά μετρη
μένη επιδοκιμασία. Ή άναδρομή πάντως στό πρόσφατο «δεύτερο»
Είκοσιένα, μετά τή δεκεμβριανή «άντίσταση», θά συνοδεύεται άπό
τή βεβαιότητα δτι δέν εχει άνακοπεϊ ό «δημοκρατικός δρόμος»151
επίλυσης τών εσωτερικών προβλημάτων. Στή μετά τή Βάρκιζα πε
ρίοδο, δταν καταλογίζεται στήν ένοπλη «ξενική έπέμβαση» ή άνάσχεση τής «λαϊκής δημοκρατίας», ό Ζέβγος152 θά έπιχειρήσει νά έξομαλύνει τις πολιτικές διαφωνίες άνάμεσα στά ιδρυτικά κόμματα τοΰ
ΕΑΜ, πού γίνονται καί ιδεολογικές, μέ σημείο τριβής (καί) τή στρα-
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τηγική πρόταση άνάπλασης της ελληνικής κοινωνίας· ή θέση του
είναι ότι ή «λαϊκή δημοκρατική έξουσία» δέν μπορεϊ νά συλληφθεϊ
«έξω άπό τά άστικο-δημοκρατικά καί μέσα στά σοσιαλιστικά πλαί
σια», τόσο γιά θεωρητικούς όσο καί γιά πρακτικούς λόγους. Άναφερόμενος καί πάλι στήν 6η ολομέλεια ύπογραμμίζει153 ότι ό πολιτικός
φορέας τοϋ «άστικοδημοκρατικοϋ» μετασχηματισμού, ό «έργαζόμενος λαός» μέ «καθοδηγητική» δύναμη τήν έργατική τάξη, δέν καταρ
γεί τήν άστική ιδιοκτησία κατά τή διεργασία ύπερνίκησης «μισοφεουδαρχικών σχέσεων» καί τής ξένης έξάρτησης, πού συνιστα τόν
«άναγκαϊο» σταθμό πρός τόν σοσιαλισμό. Στό «προσχέδιο» τοϋ προ
γράμματος τοΰ ΚΚΕ, πού συζητεΐται στό 7ο συνέδριό του,154 είναι
άντιληπτή ή συνεισφορά τοΰ Ζέβγου στήν άνίχνευση τής «βασανιστι
κής» πορείας πού διήνυσε ή «νεοελληνική έξέλιξη» ήδη άπό τήν
«άστικοδημοκρατική» έπανάσταση τοΰ Είκοσιένα. Κρίνεται ωστόσο
άπαραίτητη ή διευκρίνιση ότι ό «άστικοδημοκρατικός» σταθμός τής
σύγχρονης «Λαϊκής Έπανάστασης» δέν άποχωρίζεται «μέ κανένα
τείχος» άπό τό σοσιαλιστικό στάδιο, άφοΰ άπό τήν «άρχή τής έπανά
στασης» θά ληφθοΰν «ορισμένα» μέτρα σοσιαλιστικής κατεύθυνσης,
σύμφωνα μέ τις διαπιστώσεις τής 6ης ολομέλειας πού ύποδεικνύουν
τό «μόνο δρόμο σωτηρίας» γιά τήν Ελλάδα.
Ό Ζεύγος (Ζέβγος) έδωσε μέ τό συγγραφικό του έργο τή μετριο
παθέστερη έκδοχή τών ιδεολογικών μετατοπίσεων τοΰ ΚΚΕ, τονί
ζοντας περισσότερο τή «λαϊκοδημοκρατική» πλευρά τών αιωρήσεων
τής πολιτικής του πρακτικής καί συμβάλλοντας ό ίδιος στήν άσκησή
της μ’ αύτόν τόν τρόπο. Γαλουχημένος στό πνεΰμα τοΰ «ΜαρξισμοΰΛενινισμοΰ-Σταλινισμοΰ» προσπάθησε, μέ όσα ιστοριογραφικά έφόδια διέθετε, νά σκιαγραφήσει τά δεδομένα τής «νεοελληνικής άναγέννησης μέ λαοκρατικό περιεχόμενο».155 Γιά τό έγχείρημα αύτό εύλο
γα ονομάσθηκε «μαρξιστής συνεχιστής»156 τοΰ Ρήγα καί τών Φιλι
κών, μολονότι τό γενικευτικό σχήμα τών «λαϊκών μαζών» γιά τό
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Είκοσιένα καί τοϋ «έργαζόμενου λαοΰ» γιά το «δεύτερο» Είκοσιένα
της έαμικής ’Αντίστασης τρέφεται άπό έναν μαρξιστογενή «λαϊκι
σμό». ’Ακριβέστερα, ό «λαός» ώς στρατηγική έννοια, πού περιλαμβά
νει μιά άρκετά άκαθόριστη καί συνεπώς εύρεία κοινωνική δύναμη,
έπιτρέπει τήν άναγωγή τής ταξικής σύγκρουσης στο έθνικό πεδίο: το
διαζύγιο τοΰ «τελικοΰ σκοποΰ» άπό τήν τωρινή πολυσυλλεκτική τα
κτική τελεϊται με τίμημα τήν άντικατάσταση τής ταξικής θεώρησης
άπό το ρευστό πλάσμα τοΰ «έργαζόμενου λαοΰ» πού ταυτίζεται
—ιδίως στήν περίπτωση τών έξωτερικών έπιβουλών— μέ το
((έθνος».157 Ώ ς πρός το πολιτικό πρόταγμα τής «λαϊκής δημοκρατί
ας» είχαν έπισημανθεΐ οί κίνδυνοι διολίσθησης στόν «populisme», ένώ
ώς πρός τήν ιστοριογραφική συγκομιδή —πού πρόσφερε καίρια έρεθίσματα γιά τή δημιουργία ένός «λαϊκιστικοΰ»158 ρεύματος στήν
ιστορία τών νεοελληνικών ιδεών— ό Κορδάτος159θά άντεπιτεθεΐ στή
«σχολή» πού άντλεϊ τήν ιδιοσυστασία της άπό τό «λαϊκισμό» καί
δικαιώνει τήν «ίδεαλιστική θεωρία τοΰ αύθορμητισμοΰ». Ό Ζέβγος
πάντως πήρε τις άποστάσεις του άπό τόν «οίκονομισμό», στό πλαί
σιο μιας οξείας άντιπαράθεσης με τούς άμφισβητίες τών άναλύσεων
πού έκπονεϊ ό πολιτικός ένσαρκωτής τοΰ «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ»
(διατήρησε μάλιστα καί κατά τήν περίοδο τής Κατοχής τό ίδιο μένος
ένάντια στό «τροτσκιστικό συνάφι»160 καί τις έπικρίσεις πού αύτό
διατύπωνε γιά τό νόημα τής έαμικής ’Αντίστασης), καί εθεσε στό
έπίκεντρο τών ένδιαφερόντων του τή διαλεύκανση τοΰ ταξικοΰ συσχετισμοΰ πού ύποστατώνει τήν έλληνική κοινωνία. ’Απ’ αύτήν τήν
άποψη, χωρίς νά άναβάλλεται, μέσα στή μετριοπαθή πολιτική προ
οπτική τοΰ διανοούμενου Ζέβγου, γιά τό άπόμακρο μέλλον ή έγκαθίδρυση τής σοσιαλιστικής έξουσίας, ώστόσο άποσαφηνίζεται ή ίνιση
άνάπτυξη τής έγχώριας κοινωνίας καί καθορίζεται τό εύρος τής
«άστικοδημοκρατικής»161 της μεταβολής. Ό ομόλογος πολιτικός
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«συνασπισμός τών εργαζομένων», στον όποιο βέβαια τήν «καθοδηγητική» λειτουργία κατέχει ή εργατική τάξη, θά διασφαλίσει τήν
«όλη κοινωνικο-πολιτική» πορεία πρός τόν σοσιαλισμό, δταν μάλι
στα στή μεταπολεμική Ευρώπη ή «λαϊκοδημοκρατική κίνηση» τών
χωρών της κα'ι ή ΕΣΣΔ φαίνεται νά καθιστούν ευχερή τήν «ειρηνική»
εξέλιξη πρός τή «λαϊκή δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό». Τοϋτο
άκριβώς, σε συνδυασμό μέ τήν ισχυρή οργάνωση καί «πολιτική συνεί
δηση τών λαϊκών μαζών», θά διευκολύνει τήν «ένοπλη αντιμετώπιση
καί συντριβή τής ολιγαρχικής άντίδρασης», δταν αύτή θά «δοκιμά
σει» νά άνασχέσει τή «δημοκρατική έξέλιξη».162 Πριν άκόμη φουν
τώσει ό έμφύλιος πόλεμος ό Ζέβγος δολοφονείται, καί στήν ώρα τής
κατανομής τών ευθυνών, άμέσως μετά τήν ήττα τοϋ «Δημοκρατικοΰ
Στρατοΰ», θά κατηγορηθεΐ καί ό ϊδιος γιά τήν άμβλυνση τής «έπαναστατικής έπαγρύπνησης» καί τήν απουσία «έπιστημονικά θεμελιωμέ
νης πολιτικής γραμμής» πού δδευε παράλληλα πρός τήν «άλλοίωση»
τής κοινωνικής σύνθεσης τοΰ κόμματος καί τήν άπόσπαση τής «κα
θοδήγησης άπό τή βάση».163 Ό Ζέβγος ώστόσο, ένα άπό τά έξιλαστήρια θύματα τής πολιτικής ένός «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ» κόμ
ματος πού άναγκάζεται νά κινηθεί μέσα άπό τις συμπληγάδες τής
έσωτερικής καταπίεσης καί της υπαγωγής του στίς προτεραιότητες
τοΰ «παγκόσμιου στρατοπέδου τοΰ σοσιαλισμοΰ»,164 μπόρεσε κάπο
τε νά άντιμετωπίσει τό ΚΚΕ ώς «οργανικό προϊόν τών νεοελληνικών
άναγκών» (καί δχι ώς άπότοκο τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, πού
θά διαλυθεί μαζί της) καί συνάμα νά άποβάλει άπό τό ιδεολογικό του
οπλοστάσιο κάθε «μοιρολατρική» χροιά πού διαρκώς διογκώνεται,
ένόσω τό κόμμα μετεωρίζεται στόν «άέρα» καί δέν πατά στή γενέ
θλια γή, κατά τό παράδειγμα τοΰ μυθολογικοΰ ’Ανταίου.165 Κοντολογής είχε τήν ευκαιρία νά διαγνώσει τά ιστορικά όρια τής δυναμικής
ένός κόμματος πού έστρεφε τή δράση του στή «μεταβολή» τής έλλη-
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νικής κοινωνίας καί στήν «άπολύτρωσή της άπό κάθε σκλαβιά»,
πρώτιστα όμως στήν άπελευθέρωση τής χώρας· τούτη έκτιμαται ώς
άπαραίτητη προϋπόθεση γιά τή «λύση όλων τών έσωτερικών προ
βλημάτων σύμφωνα με τή θέληση τοϋ λαοΰ».166 Αύτή άκριβώς ή
έργώδης προσπάθεια, κατά τήν παρομοίωση τοϋ Ζέβγου,167 ίσοδυναμεϊ με το διηνεκές μαρτύριο τοΰ Σισύφου.

ε) Π. Ροϋσος
Ό Πέτρος Ροϋσος, κούτβης κι αΰτος τής δεύτερης γενιάς, υπήρξε
άπό τά μακροβιότερα διανοούμενα στελέχη τοΰ ΚΚΕ πού έπέζησαν
στον ήγετικό του πυρήνα καί μετά τήν άποπομπή τής ((καθοδήγη
σης» Ζαχαριάδη. Μετά τή μαθητεία του στή σχολή τής Κομμουνι
στικής Διεθνοΰς θά συνδράμει στήν έκκαθάριση τοΰ «ΐδεολογικοΰ
μετώπου», έκλαικεύοντας τά «συστατικά» στοιχεία τής «κοσμοθεω
ρίας τοΰ προλεταριάτου», τον «Μαρξισμό-Λενινισμό», καί προσεγ
γίζοντας τις δυσκολίες τοΰ «διαλεχτικοΰ ματεριαλισμού».'68 Με τήν
ίδια σκόπευση άνιχνεύει τή «μικροαστική» καταγωγή τοΰ έγχώριου
«λικβινταρισμοΰ», που τοποθετείται στήν περίοδο τής «σχετικής
σταθεροποίησης» τοΰ καπιταλισμοΰ καί τής σύστοιχης «χαλάρωσης»
τοΰ έργατικοΰ κινήματος, καί ψέγει τή «σοσιαλδημοκρατική» του
άντίληψη γιά τήν ((οργανική άνάπτυξη» τοΰ καπιταλισμοΰ που πα 
ραπέμπει συναφώς στήν «παθητικότητα τών έργατικών μαζών».169
Ένώ ώς τή μεταξική δικτατορία 6 Ροϋσος έπιδεικνύει μικρής
κλίμακας δραστηριότητα, ώστόσο στούς κόλπους τής άνασυγκροτημένης ΚΕ τοΰ ΚΚΕ θά συμβάλει καθοριστικά στή χάραξη τής πολιτι
κής του κατά τήν πρώτη κατοχική περίοδο, πού άποσκοπεΐ στή σύ
σταση τοΰ «έθνικοΰ μετώπου» γιά τήν έξουδετέρωση τής «ξενικής

166.
167.
168.
169.

«Πρωτοπόροι», 568, 570, « Ό μεγάλος», 715.
«Πρός τήν ολοκλήρωση», 331.
«Μαρξισμος-Λενινισμός», 1-2.
«Νά χτυπηθούν», 11-13.

66

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

ιμπεριαλιστικής δύναμης».170 Ή έμφάνιση τοϋ ΕΑΜ θά συνοδευθει
με τή διευκρίνιση δτι ή μεταπολεμική οικοδόμηση τής «λαϊκής δημο
κρατίας», όταν θά είναι εφικτή ή «άπεριόριστη» πρωτοβουλία τών
«πλατειών λαϊκών μαζών σ’ όλη τήν οικονομική καί πολιτική ζωή»
τοϋ τόπου, δεν συνιστά τώρα όρο γιά τήν «άπόλυτα άπαραίτητη»171
στον έθνικοαπελευθερωτικον άγώνα συσπείρωση όλων τών κομμά
των. Μόνο μετά τήν οριστική άρνηση τών άστικών κομμάτων νά
συμπράξουν στο ΕΑΜ καί μετά τήν έδραίωσή του προβάλλεται, στο
πλαίσιο βέβαια τών πολιτικών κινήσεων τής εύρύτερης ’Αριστερός,
ή «λαοκρατική» λύση τοΰ «έσωτερικοΰ προβλήματος» ώς ή «μοναδι
κή» έπαναστατική θέση στή «συγκεκριμένη στιγμή».172 Ό Ροϋσος
άνέλαβε νά έκλαϊκεύσει αύτες τις άντιλήψεις στο πολυδιαβασμένο,
κατά τή διάρκεια τής ’Αντίστασης,17:1φυλλάδιο: Λαοκρατία και Σο
σιαλισμός καί σ’ αύτόν άνήκουν άρκετά άρθρα τής Κομμουνιστικής
’Ε πιθεώρησης αύτής τής περιόδου.
Με κριτήριο: «όσο πιο καθάριο καί τροχισμένο» έμφανίζεται το
«όπλο τής θεωρίας μας» τόσο πιο «αποτελεσματικό καί νικηφόρο»
θά άποβεϊ στή μάχη, ό Ροϋσος έπιχειρεΐ νά άποδογματίσει τον
«Μαρξισμο-Αενινισμο» καί ιδίως νά άπεμπλακεϊ άπό τήν άναφομοίωτη καί «χονδροκομμένη» προσαρμογή του στίς έλληνικες συνθή
κες. Με κύριο σημείο άναφοράς τή συγκεκριμένη «οίκονομική-κοινωνική διάρθρωση» τής χώρας, μέσα άπό μιά ισορροπία άρχών καί
μεθόδου τής «έπαναστατικής θεωρίας», άξιώνει ή άπόρριψη τών
((σοσιαλδημοκρατικών» άντιλήψεων για τήν «έλληνική πραγματικό
τητα» νά προϋποθέτει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσης πού ν’
άνταποκρίνεται στίς πραγματικές της άνάγκες. 'Αν έπίσης ή «σχο
λή» τοΰ Κορδάτου γιά τήν κατανόηση τής νεοελληνικής ιστορίας έχει
διαποτισθεΐ άπό τό «μηχανιστικό ύλισμό», έπιβάλλεται νά μελετη
θεί με άναλυτικό καί «πρωτότυπο» τρόπο ή ιστορική διαδρομή καί ή
παρούσα κατάσταση τής χώρας. Ή έμβέλεια τής δεοντολογίας αύ-

170.
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’Επίσημα χείμενα, Ε ', 60-64 (1-7-1941).
’Επίσημα χείμενα, Ε ', 96 (Φεβρ. 1942).
’Επίσημα χείμενα, Ε ', 123 (Ίαν. 1943).
Ζέβγος, « Ή πορεία», 687.
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της ώστόσο έξασθενεΐ με τήν άπόφανση ότι ό «άρχηγός» τοϋ ΚΚΕ
εδωσε «λαμπρά» δείγματα καί στον τομέα τής «θεωρητικής πά
λης».174 Πράγματι ό Ροϋσος, πού κατανοεί τά αίτια τοΰ «στενοΰ
πρακτικισμοΰ»175 τοΰ κόμματος χωρίς νά συμμερίζεται τήν τυχόν
άντιπάθεια πρός τούς «τίμιους διανοούμενους έπαναστάτες», άνατίμησε τή «διδασκαλία» τοΰ «μεγάλου δασκάλου»176 Ζαχαριάδη, δπως
αύτή περιέχεται κυρίως στίς Θέσεις γιά την ιστορία τοϋ ΚΚΕ, ένα
«πολύτιμο ντοκουμέντο»177 πού πρέπει νά διαβάζεται μαζί με τον
Διαλεχτικό Ματεριαλισμό τοΰ Στάλιν.
Ώ ς εκφραστής τών πολιτικών έπιλογών τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, ό
Ροϋσος ύπογράφει τή συμφωνία τοΰ Λιβάνου, καί πριν ακόμη ό Ζα
χαριάδης άποδεχθεΐ τούς δύο πόλους προσανατολισμοΰ τής ελληνι
κής «λαοκρατικής πολιτείας», τήν ΕΣΣΔ καί τήν ’Αγγλία, θά είσηγηθεΐ τή «στενή συνεργασία»178 με τις ύπερδυνάμεις αύτές. Ενόσω
θά άποτιμά179 τά γεγονότα τοΰ Δεκεμβρίου 1944 ώς έναρξη τής
«πολιτικής λαϊκής πάλης» γιά τή ((λαϊκή δημοκρατική άλλαγή», πού
θά μετεξελιχθεΐ σέ σοσιαλιστική άνάλογα με τήν εθνική καί τή διεθνή
«έξέλιξη», θά έξαρτά τήν ορθότητα τής πολιτικής τοΰ ΚΚΕ άπό τον
βαθμό τής άνταπόκρισής της πρός τήν «έλληνική πραγματικότητα»,
σέ συνδυασμό με τήν κατανίκηση τοΰ κινδύνου νά άλλοιωθεΐ ή κοινω
νική σύνθεση τών μελών του καί με τή μέριμνα νά άνυψωθεϊ το
«μαρξιστικό-λενινιστικό» τους έπίπεδο γιά τή «δημιουργική» προσ
πέλαση τών νεοελληνικών προβλημάτων. Πρός τό τελευταίο σημείο
συγκλίνει καί ή έπιφύλαξη τοΰ Ρούσου νά συναινέσει στή «λα'ικιστική»180 ύπερβολή πού περιείχε τό Προδομένο Είκοσιένα τοΰ Βαλέτα.
Ό ίδιος, με περιορισμένα μέσα, θά έπιδιώξει νά ξαναδεΐ άπό τήν
άρχή τό πρόβλημα τής διαμόρφωσης τοΰ «νεοελληνικοΰ έθνους» καί
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«Μιά ματιά», 64-73.
«Πάνω σ’ 2να άρθρο», 122.
«Ά ξιο κόμμα», 143.
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νά σταθμίσει προσεχτικότερα τις κινητήριες δυνάμεις της έθνεγερσίας. Ή πρόθεση του νά συμφιλιώσει τον Ζέβγο με τόν Κορδάτο
εδράζεται σε ορισμένα «ιδεολογικά» αντισώματα πού είχε διαμορ
φώσει κατά τήν πολιτική καί θεωρητική του σταδιοδρομία στήν ήγε
σία ένός κομμουνιστικού κόμματος μέ ανατάσεις καί τραγωδίες.

3. Ή δυναμική της μορφωτικής εργασίας
Ή διαδικασία έδραίωσης της φυσιογνωμίας τοϋ ΚΚΕ ώς «μαρξιστικοϋ-λενινιστικοΰ κόμματος» άπεικονίζεται με ένάργεια, καί με
αναγκαίο καμβά τούς κύριους σταθμούς της έγχώριας πολιτικής
ιστορίας αύτής της περιόδου, στο «οίκονομικοπολιτικό» του όργανο,
τήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, καί ιδίως στόν Ριζοσπάστη, πού
άποτυπώνει τον καθημερινό σφυγμό καί τήν ωστική δύναμη αύτοΰ
τοΰ εγχειρήματος. Τό ΚΚΕ, ώς συλλογικός διανοούμενος, διαμορφώ
νει τή γενική κατεύθυνση της διαδρομής του, πού τελικά ταυτίζεται
με τήν ιστορία τών έντύπων του. 'Η συνολική βέβαια μορφωτική
εργασία επιμερίζεται σέ γραπτή καί προφορική. Ή εμβέλεια της
τελευταίας δέν περιορίζεται στά μαθήματα τών «πυρήνων» καί τών
«μαρξιστικών» καί —στή συνέχεια— «λενινιστικών σχολών» (πρω
τοβάθμιων, δευτεροβάθμιων καί «κεντρικών»),181 άλλά διαχέεται μέ
σα στήν κίνηση ένός δρώντος πολιτικοΰ όργανισμοΰ πού, άνάμεσα στ’
άλλα, ένδιαφέρεται γιά τήν κατάρτιση τών έπαγγελματικών του
στελεχών πού έπιτελοΰν τή «διοχέτευση της μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας». Τό «Άγκίτ-πρόπ»,182 ώς έλεγχόμενη καί κωδικοποιημένη ζύμωση καί προπαγάνδιση πού ύπερνικα τόν «αύτοματισμό»
καί τόν «έμπειρισμό» τών μελών, έξασφαλίζει τό «όρθό έπαναστατικό κριτήριο» στούς έργάτες καί τό «έπαναστατικό ένστικτο» στούς
διανοούμενους, μολονότι ή προτεραιότητα συνεχώς θά δίδεται στή
δημιουργία στελεχών πού θά προέρχονται άπό τήν έργατική τάξη
καί θά έμπεδώνουν τήν «προλεταριακή ψυχολογία» στούς κόλπους

181. 'Επίσημα χείμενα, Β \ 242 καί 606 (16-4-1927 καί Ίαν. 1929).
182. ’Επίσημα χείμενα, Β ', 130-141 (Μάιος 1926).
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τοϋ κόμματος. Έ τσι, με τήν έξουδετέρωση τοϋ «σοσιαλισμοΰ τοΰ
σαλονιού» θά σφυρηλατηθεϊ ή «επαναστατική πρωτοπορία» της ερ
γατικής τάξης πού θά έχει τήν ικανότητα νά συλλάβει «ολόκληρη τήν
προοπτική τής μελλοντικής ιστορικής εξέλιξης», δηλαδή τήν «κομ
μουνιστική έπανάσταση».
Ή πολιτική διαπαιδαγώγηση τών μελών τοΰ ΚΚΕ, άκόμη καί μέ
τή μορφή τής «αύτομόρφωσης», συντελεΐται μέ τόν έντυπο λόγο του,
γιά τήν «κομματικότητα» τοΰ οποίου είναι υπεύθυνο τό οικείο έκδοτικό τμήμα πού λογοδοτεί στόν ήγετικό μηχανισμό τοΰ κόμματος.
Ά πό τήν άλλη πλευρά, στήν τριακονταετία πού μάς άπασχολεΐ έδώ,
τό σύνολο της μορφωτικής έργασίας τοΰ ΚΚΕ, προφορικής καί κυρί
ως γραπτής, συγκροτεί τήν ιδιοσυστασία του ώς «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος». 'Ημερήσιος καί περιοδικός τύπος καθώς καί
βιβλιοπαραγωγή πρωτότυπη ή, πρώτιστα, μεταφρασμένη (τόσο ώς
έκδοτική πρωτοβουλία τοΰ «Σοσιαλιστικού Βιβλιοπωλείου», πού
μετονομάζεται σέ «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο», καί —μετακατοχικά—
τών «Νέων Βιβλίων», όσο καί ώς παραρτήματα της Κομμουνιστικής
’Επιθεώρησης καί τοΰ Ριζοσπάστη), μέ αύξομειούμενο tirage καί
άνιση έπιμέλεια, συντείνουν στήν παρουσίαση τοϋ ΚΚΕ ώς έλληνικοΰ
τμήματος της παγκόσμιας «κομμουνιστικής δημιουργίας», έγχώριου
«συνειδητοΰ φορέα»183 μέ προορισμό τή μεταβολή της πραγματικό
τητας. Ώ ς τό 1931 έμπεδώνεται ή ευθυγράμμιση πρός τόν «λενινι
σμό», δηλαδή τόν «μαρξισμό της έποχής τοΰ ΐμπεριαλισμοΰ καί της
προλεταριακής έπανάστασης», ένώ μετά τήν έπιβολή τής «καθοδή
γησης» Ζαχαριάδη ό «σταλινισμός» άποκρυσταλλώνεται ώς έκφρα
ση τής μετάβασης στόν σοσιαλισμό ύπό τή «δικτατορία τοΰ προλε
ταριάτου».184 Οί προτεραιότητες της Κατοχής καί της Αντίστασης,
δπως τις κατανοεί ό «ιδεολογικός οργανωτής της νίκης»185 έφαρμόζοντας τά «διδάγματα τοΰ Μάρξ-Ένγκελς-Λένιν-Στάλιν» στά αιτή
ματα της συγκυρίας πού θά κρίνουν τό «μέλλον της άνθρωπότητας»,

183. Ζαχαριάδης, Θέσεις, 48.
184. Ζαχαριάδης, Θέσεις, 49.
185. « ’Ιδεολογικός», 25.
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άντανακλώνται εύκρινώς στήν εικόνα ένός κόμματος τοϋ «εργαζομέ
νου έθνους» πού συνεχίζει μέ τις θυσίες του τις «καλύτερες παραδό
σεις της νεοελληνικής ιστορίας».186

α) Ή Κομμουνιστιχή Επιθεώρηση
Στο τρίτο (τακτικό) συνέδριο τοϋ ΚΚΕ (Μάρτιος 1927)187 προγραμ
ματίζεται ή έπανέκδοση τοϋ θεωρητικοϋ οργάνου «πάλης τοΰ κομ
μουνισμού» πού μέ αιχμή τή «μονοπωλιακή» έκπροσώπευση τής
«μαρξιστικής-λενινιστικής» (για τήν ώρα άναγράφεται καί: «της
μαρξιστικής καί της λενινιστικής») θεωρίας προσδοκαται νά άποβεϊ
τό μέσο γιά τή διερεύνηση τών οικονομικών καί πολιτικών συνθηκών
της χώρας, της «θέσης τών διαφόρων τάξεων», τών πολιτικών κομμά
των, τών «τάσεων τοΰ έργατικοΰ κινήματος» καί τοΰ όργανωτικοΰ
έπιπέδου τοΰ κόμματος πού επιδιώκει τήν «έργατοαγροτική» εξου
σία για τήν πραγματοποίηση τοΰ «σοσιαλισμοΰ-κομμουνισμοΰ». 'Η
άναφορά στίς «τάσεις» προκύπτει βέβαια ώς άποτέλεσμα της πα 
ρουσίας τοΰ Πουλιόπουλου στό συνέδριο καί κυρίως τών «κεντριστών» στή νέα διοίκηση τοΰ κόμματος, αν καί στό στόχαστρο της
τελευταίας παραμένουν οί «εχθρικές» οργανώσεις πού «κρύπτονται
κάτω άπ’ τή μάσκα τοΰ κομμουνισμού», δηλαδή τά ύπολείμματα της
«Κομμουνιστικής Ένώσεως» καί οί « Άρχειομαρξιστές» πού έχουν
διευρύνει τά έρείσματά τους καί γιά τοΰτο θά άντιμετωπισθοΰν μέ
«αύστηρότητα». Όσο θά έντείνεται ή ένδοκομματική σύγκρουση,
πού φαίνεται νά άναστέλλει τό εργο της «μπολσεβικοποίησης»,188
τόσο άνανεώνεται τό πρόταγμα τής έπανέκδοσης τοΰ θεωρητικοϋ
οργάνου καθώς καί συναφών αύτοτελών δημοσιευμάτων πού θά βελ
τιώσουν «αίσθητότατα» τήν άπόδοση τοΰ «Άγκίτ-πρόπ» γιά τήν
«ομοιόμορφη μόρφωση» τών μελών τοΰ κόμματος καί τήν έκμηδένιση της «άντιμπολσεβίκικης άντικομματικής» ζύμωσης πού άσκοΰν οΐ

186. Ζέβγος, «Πρωτοπόροι», 568/569.
187. 'Επίσημα χείμενα, Β ', 241-243 καί 362 (26-7-1927).
188. 'Επίσημα χείμενα, Β ', 383 (2-8-1927).
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«κεντρολικβινταριστές» μέσα στούς εργάτες καί τις «εργαζόμενες
μάζες».189 Οί τελευταίοι ήδη έχουν προχωρήσει στήν έκδοση τοΰ
Σπάρτακου γιά τήν καλλιέργεια τής «επαναστατικής προλεταρια
κής θεωρίας» καί προβλέπουν, μέ κάποια κακεντρέχεια, δτι το θεω
ρητικό οργανο τοΰ ΚΚΕ δέν πρόκειται νά κυκλοφορήσει «ελλείψει
ελληνικών προβλημάτων».190
Στο τέταρτο συνέδριο (Δεκέμβριος 1928)191 διαπιστώνεται τό
ισχνό έργο στό πεδίο τής «πολιτικής διαπαιδαγώγησης» καί ή άπουσία «στοιχειώδους μαρξιστικής-λενινιστικής φιλολογίας», γεγονός
πού έπιχειρεΐται νά μετριασθεΐ μέ τήν έπανέκδοση τής Κομμουνιστι
κής ’Επιθεώρησης πού εμφανίζεται ξανά τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1929
γιά νά δημοσιεύσει τις άποφάσεις τοϋ κόμματος. Μέ τρία μόλις
τεύχη, στήν περίοδο πού άμφισβητεΐται ή «καθοδήγηση» Χαϊτα, τό
θεωρητικό δργανο τοΰ ΚΚΕ (όταν καί ή πτώση τής κυκλοφορίας τοΰ
Ριζοσπάστη είναι κατακόρυφη)192 προσπαθεί άπεγνωσμένα, μέ τή
γραφίδα τοϋ Σκυτάλη,193 νά τεκμηριώσει τήν επικράτηση τοϋ «λενινισμοΰ» πού θα «στεφανωθεί μέ τό έπαναστατικό γκρέμισμα τοΰ
καπιταλιστικοΰ-έκμεταλλευτικοΰ συστήματος». Ή κρατική κατα
στολή σέ συνδυασμό μέ τήν άναδίπλωση τής διχασμένης ήγεσίας τοΰ
ΚΚΕ, πού διαρκώς ξαστοχά τό «συγκεκριμένο»194 περιεχόμενο τής
ταξικής πάλης, ώθεΐ τήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση νά εγκαινιά
σει τήν τρίτη περίοδο τής κυκλοφορίας της (Μάιος 1931 ) ταυτόχρο
να μέ τήν «τρίτη περίοδο» τής «γενικής κρίσης» τοΰ καπιταλισμοΰ.
’Αρχικά μέ δύο τεύχη, πριν ακόμη συντελεσθεΐ ή έπέμβαση τής
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, εκδηλώνεται ή πρόθεση για «αποφασι
στική» ύπεράσπιση τής «σωστής λενινιστικής γραμμής» της καί τήν
«άμείλικτη» πολεμική ενάντια στόν «σοσιαλφασισμό, άρχειοφασισμό, λικβινταρισμό, ψευτοκομμουνισμό», μέ «πλήρη συναίσθηση»
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τών ΰποχρεώσεών της ώς ((μοναδικού θεωρητικού οργάνου τοϋ κομμουνισμοϋ»195 στήν Ελλάδα. Ά π ό τόν Ιανουάριο τοΰ 1932 ώς τή
μεταξική δικτατορία τό περιοδικό, χωρίς διακθ7τή, θα συμπυκνώνει
τόν θεωρητικό δυναμισμό τοΰ ΚΚΕ καί πλαισιώνεται συχνά με με
ταφράσεις πού άντλοΰνται άπό τήν άρθρογραφία τοΰ ήγετικοΰ μηχα
νισμού της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί τής ΕΣΣΔ, με τήν υπόσχε
ση ότι θά άποκρούεται ή «μηχανική μεταφορά» τοϋ «μαρξισμοΰ-λενινισμοϋ» καί θά προτάσσεται ή στάθμιση τών «ιδιομορφιών»196 της
χώρας γιά τήν ορθή εφαρμογή του.
Με τά τριτοδιεθνιστικά ώστόσο θεωρήματα χαρτογραφοΰνται οΐ
«άριστερες» εφεδρείες της ((μπουρζουαζίας μέσα στήν εργατική τάξη
καί στόν κάμπο»197 της Ελλάδας, δηλαδή ό «σοσιαλρεφορμισμός»
(θά καθυστερήσει ή μετριοπαθής προσέγγιση της κοινωνικής καί οι
κονομικής του καταγωγής με γνώμονα τήν «έργατική άριστοκρατία»198πού στοιχεΐ πρός τό «μικροαστικό περιβάλλον» καί τις μετα
βολές στή σύνθεση της εργατικής τάξης), ό «άγροτοφασισμός» (πού
άδυνατεΐ νά διακρίνει τήν ταξική διαφοροποίηση της «άγροτιας» καί
υποβαθμίζει τόν ρόλο τών «τραπεζών, τών καπιταλιστών καί τών
τοκογλύφων»),199 ό «άρχειοφασισμός» (πού ώς ((πράκτορας τοΰ μεγά
λου κεφαλαίου» ευνουχίζει τό «έπαναστατικό κίνημα»),200 ό «λικβινταρισμός» (ή «άντικομμουνιστική τάση» μέσα στό έγχώριο κομμου
νιστικό κίνημα πού χρησιμοποιεί «έπαναστατική φρασεολογία» γιά
νά διασπάσει τό «ιδεολογικά μονολιθικό μπολσεβίκικο κόμμα»)201
καί τέλος οΐ έκπρόσωποι της ένδοκομματικής άμφισβήτησης, όπως
γιά παράδειγμα ό «οπορτουνιστής» Άσημίδης.202 Τόν αυστηρά θεω
ρητικό τομέα ίκανοποιοΰν κυρίως μεταφράσεις σοβιετικών κειμέ
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νων,203 μέ έπετειακές άφορμές (στά έκατό χρόνια άπό τό θάνατο τοϋ
Hegel προβάλλονται οί «Θέσεις» της «Πανρωσικής Εταιρείας τών
μαχομένων ματεριαλιστών διαλεκτικών», στά τριακόσια άπό τή
γέννηση τοΰ Spinoza άναδεικνύεται ό ματεριαλισμός του, στά πενήν
τα άπό τό θάνατο τοΰ Marx έπιλέγεται νά τονισθεΐ ό τρόπος μελέτης
τοΰ Κεφαλαίου καί ή ιδέα τής προλεταριακής έπανάστασης) καί μέ
τήν πρωτοκαθεδρία τοΰ διευθυντή τοΰ « ’Ινστιτούτου Μ άρξ-Ένγκελς-Λένιν» Άντοράτσκι πού συντάσσει τις Θεωρητικές βάσεις τοϋ
Μαρξισμοϋ-Λενινισμοϋ ώς εισαγωγή στό «διαλεχτικό ύλισμό». Ή
συμβολή τών διανοούμενων στελεχών τοΰ ΚΚΕ στήν ολοκλήρωση
τής φυσιογνωμίας τοΰ περιοδικοΰ συνίσταται στήν έμπλοκή τους
στήν «έριδα τών περιοδικών» τής περιόδου, άπό τή σκοπιά πάντα
τοΰ «άδιάλλαχτου Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ», καί σέ ορισμένες βιβλι
οκρισίες πού γράφονται μέ τήν ίδια ιδεολογική σκευή καί σκόπευση.
Στή μάχη γιά τήν έδραίωση τής «θεωρητικής ήγεμονίας» τοΰ
ΚΚΕ μέσα στό «προλεταριάτο καί τις έκμεταλλευόμενες μάζες»204
έμφυσαται στό στελεχικό του δυναμικό ενα παγιωμένο πλαίσιο θεω
ρητικών άρχών, ή άντοχή τοϋ όποιου θά καταφανεί στίς έπεξεργασίες τής έπόμενης δεκαετίας, τής ’Αντίστασης καί τοΰ έμφυλίου πολέ
μου. Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1941 έμφανίζεται ή Λαϊκή Επιθεώρηση,
τήν όποία θά διαδεχθεί ή Κομμουνιστική Επιθεώρηση (Μάιος
1942) πού ώς «ιδεολογικός οργανωτής τής νίκης» καί, στή συνέχεια,
τής «πολιτικής λαϊκής πάλης» γιά τή «Λαϊκή Δημοκρατία» θά έκδίδεται άδιάλειπτα ώς τήν κήρυξη έκτός νόμου τοϋ ΚΚΕ. Κατά τή
διάρκεια τής Κατοχής αύτοτιτλοψορεΐται «πολιτικό, οικονομολογικό
καί φιλοσοφικό» δργανο, θά φιλοξενεί κάποτε συνεργασίες παραγόν
των τοϋ ΕΑΜ καί άραιά θά μεταφράζει κείμενα τοΰ «στρατηλάτη
τής έπανάστασης» ή άρθρα τής Πράβντα γιά τις έπιτυχίες τοΰ Κόκ
κινου Στρατοΰ. Ή συνεισφορά τής διανοούμενης ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ
περιέχεται κυρίως στήν άποσαφήνιση τών άπαιτήσεων τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα καί δευτερευόντως τών «καθηκόντων» γιά

203. Βλ. παρακάτω σ. 379.
204. «Το ιδεολογικό μας», 1.
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τήν «άναγέννηση» τής χώρας «με τή λαοκρατία πρός τό σοσιαλι
σμό».205 Έ τσ ι στρέφεται πρός τήν καταγγελία τών «πεμπτοφαλαγ
γιτών» καί τών «τροτσκιστών», στήν άναίρεση τοϋ «μεγαλοϊδεατι
σμού», στήν προπαγάνδιση τών επιτευγμάτων τής ’Οκτωβριανής
Έπανάστασης, στήν έκλαΐκευση τοϋ «Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ-Σταλινισμοΰ», στήν προβολή τών θεσμών τής «λαϊκοδημοκρατικής έξουσί<*ς», πού διευρύνεται στήν Ελεύθερη Ελλάδα, καί στή διακήρυξη
τής άφοσίωσης στόν «άρχηγό» Ν. Ζαχαριάδη.206
Μετά τήν ’Απελευθέρωση ή πλουσιότερη θεματολογία τοϋ «πολιτικοΰ-θεωρητικοϋ» οργάνου τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ έπιμερίζεται
στήν κατανόηση τοΰ «νεοελληνικού προβλήματος» με οπτική γωνία
τή μετάβαση άπό τήν «άστοτσιφλικάδικη» στή «λαοκρατική» Ε λ λά
δα, στίς συνεχείς άντεπιθέσεις πρός τούς « ’Αρχειομαρξιστές», πού
με τήν κριτική τους ύπονομεύουν τό «λαοκρατικό κίνημα», στή νομι
κή θεμελίωση τής «αύτοάμυνας» καί στίς ένδοεαμικές διαφοροποιή
σεις σε θέματα τακτικής καί στρατηγικής. Οί θεωρητικές άναλύσεις,
πού έμπνέονται άπό τή «μαρξιστική-λενινιστική διαλεκτική», άφοροΰν θέματα λογοτεχνικής κριτικής καί φιλοσοφίας τών φυσικών έπιστημών, ένώ μικρότερης έμβέλειας είναι οΐ άποτιμήσεις τής σταδιο
δρομίας τοΰ «Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ» στήν Ελλάδα καθώς καί τής
συμβολής τοΰ Γληνοΰ καί τοΰ Ζέβγου στήν προώθηση τής συναφοΰς
φιλοσοφίας καί ιστοριογραφίας. Οί μεταφράσεις τοΰ περιοδικοΰ, σε
άντίθεση με όσες δημοσιεύονται αύτοτελώς καί άποσκοποΰν στή
γνωριμία μέ τό έργο τών Marx, Engels, Αένιν καί Στάλιν,207 είναι
περιορισμένες καί πάντως ένδεικτικές τοΰ προσανατολισμού του,
δπως γιά παράδειγμα τά κείμενα τοΰ Thorez (σέ περίληψη) γιά τήν
«έθνική άποστολή» τοΰ ΚΚΓ καί τοΰ Κουσμίν γιά τή «μαρξιστικήλενινιστική διαλεκτική» ώς «πανίσχυρο ιδεολογικό δπλο» τοΰ κόμ
ματος τών Μπολσεβίκων. Γιά τήν άνασυγκρότηση τής μετά τή Βάρ
κιζα περιόδου, τήν όποία διανύει έπώδυνα τό ΚΚΕ, ώς «έπιτελεΐο
πού διευθύνει τήν ταξική πάλη τοΰ προλεταριάτου κι δλων τών έρ-

205. Ζέβγος, « Ή διάλυση», 409.
206. Βλ. παρακάτω σ. 324.
207. Πρβλ. Ροϋσος, «Κοινωνική», 603. Βλ. καί παρακάτω σ. 386.
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γαζομένων»208 καί ώς «έκφροίστής της ιστορικής άνάγκης» γιά τό
σοσιαλιστικό μετασχηματισμό τής χώρας, χρήσιμο είναι νά ύπομνησθεΐ ό τρόπος πού τίθεται τό πρόβλημα τής έξουσίας καί τής ποιοτι
κής βελτίωσης τών μελών του μέσα άπό τις σελίδες τής Κομμουνι
στικής ’Επιθεώρησης. Μέ αύξημένο ένδιαφέρον, καί ένώ τά γεγονό
τα καταγράφονται κυρίως στά πλαίσια συναφών «χρονικών», ή ήγε
σία τοϋ ΚΚΕ άντιμετωπίζει τήν αιτία καί τήν έκβαση τοϋ
«Δεκέμβρη» είτε ώς ((παλλαϊκή» ένοπλη άντίσταση στό ((πραξικό
πημα τής άντίδρασης», πού έπιδίωκε νά άνακόψει με τή «βία τήν
ομαλή καί ειρηνική δημοκρατική εξέλιξη»209 τοΰ τόπου, εϊτε —μετά
τήν έπιστροφή τοϋ Ζαχαριάδη, πού προβαίνει σέ «μαρξιστική βαθύ
τατη άνάλυση καί άξιολόγηση όλων»210 τών συντελεστών —ώς
«έπέμβαση τοΰ έξωελληνικοϋ παράγοντα» καί ώς δχι ώς δημιούργη
μα τής έγχώριας «άντίδρασης» πού άποδείχθηκε «άνίκανη» νά χτυπή
σει τό «κίνημα πού βρίσκεται σέ άνοδο». Επομένως ή άποτίναξη
τής ξενικής έξάρτησης, πολιτική έκφραση τής όποίας ύπήρξε ή «ένο
πλη ξενική έπέμβαση» τοΰ Δεκέμβρη, άνάγεται στό «βασικότερο»
μέλημα τής «άστικοδημοκρατικής μεταβολής».2" Ή σύλληψη βέ
βαια τών δύο ((πόλων» τής ((ρεαλιστικής» έξωτερικής πολιτικής τοϋ
ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ, τό όποιο προτίθεται νά έλέγχει τή δράση του «με
τό άλάθητο κριτήριο τής ζωής», θά μπορούσε νά έκληφθεΐ ώς κατανό
ηση τής ((συγκεκριμένης» ιστορικής πορείας μέ θεωρητικά έργαλεϊα
πού προσκομίζει ό «Μαρξισμός-Λενινισμός» δχι ώς «δόγμα» άλλά
ώς ((καθοδήγηση γιά δράση», δηλαδή ώς διακρίβωση τών δεδομένων
τοΰ ((συσχετισμού τών άνταγωνιζόμενων κοινωνικών δυνάμεων».212
'Η άναγνώριση ώστόσο τής ύπαρξης «σοβαρών ύπολειμμάτων δογματισμοΰ» μέσα στό ΚΚΕ, μέ άποτέλεσμα τά στελέχη του νά σκέ

208. «Προσχέδιο», 827, Ζέβγος, « Ή φασιστική», 401.
209. « ’Απόφαση τής 11ης ’Ολομέλειας», 239.
210. ’Ανυπόγραφο, «Λαϊκή δημοκρατική», 465, 472.
211. Ζέβγος, «Δημοκρατικός», 609.
212. ’Ανυπόγραφο, «Λαϊκή δημοκρατική», 465, «Προσχέδιο», 827, [Ζέ
βγος], «Πρός τό 7ο συνέδριο», 586, Ζέβγος, «Δημοκρατική», 659.
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πτονται καί νά ένεργοϋν «μεταφυσικά», χωρίς νά συνδέονται «στενά»
με τήν κινούμενη πραγματικότητα πού συνιστδ κάθε φορά ένα «συγ
κεκριμένο συσχετισμό δυνάμεων», παραπέμπει στή γενεσιουργό αι
τία τών «λαθών» τοϋ πρόσφατου παρελθόντος καί τοϋ κινδύνου πού
έπιφυλάσσει ή «πολυπλοκότητα»213 της μεταπολεμικής έποχής.
Ό π ω ς καί νά ’χει, το χαμηλό θεωρητικό επίπεδο τής «μάζας» τών
μελών τοϋ ΚΚΕ, πού άποτυπώνεται καί στήν άρθρογραφία τοΰ Ρι
ζοσπάστη καί τής Κομμουνιστικής ’Επιθεώρησης, ύπερσκελίζεται
με τήν άξίωση τής «γρανιτένιας κομματικότητας» καί τή μετατροπή
τών ((καθοδηγητών» σε «μηχανικούς ψυχών»,214 κατά τήν ύπόδειξη
τοΰ Στάλιν.
Ή Κομμουνιστική Επιθεώρηση τής μετακατοχικής τριετίας θά
μποροΰσε νά κριθεΐ καί με γνώμονα τήν έμπειρία τής «έσωκομματικής μόρφωσης», δπως λόγου χάρη αύτή συνάγεται άπό τή λειτουργία
τής Κεντρικής Κομματικής Σχολής «Δημήτρης Γληνός»215 πού κατηγορεΐται δτι άναλίσκεται στήν έγχειριδιακή διδασκαλία τής Πολι
τικής Οικονομίας, στήν άνολοκλήρωτη έκθεση τής «ιδιομορφίας τών
άντιθέσεων» τοΰ έλληνικοΰ καπιταλισμοΰ, στήν άφυδατωμένη έξιστόρηση τών άγώνων τοϋ έγχώριου έργατικοΰ κινήματος, στήν ύποτονική έπίρρωση τών «νόμων» τής διαλεκτικής άπό τήν πολιτική τοΰ
κόμματος τής έργατικής τάξης, στήν άγνόηση τών διαστρεβλώσεων
τοΰ «Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ» καί στήν άποσπασματική άνασυγκρότηση τής τακτικής καί τής στρατηγικής τοΰ ΚΚΕ. Ή σύνθεση πάν
τως τής υλης τοΰ «πολιτικοΰ-θεωρητικοΰ» του οργάνου άντανακλά
αύτες άκριβώς τις άδυναμίες καί έπιδιώκει προγραμματικά τήν
ισορροπία τών συστατικών της μερών, αν καί συχνότερα τό βάρος θά
πέφτει στήν άνάλυση τής ρέουσας διεθνοΰς καί έλληνικής πραγματι
κότητας· ή γενική παρουσία τοΰ περιοδικοΰ συνδέεται με τήν αΰξουσα έκδοτική δραστηριότητα τών «Νέων Βιβλίων» πού με τή σειρά

213. ’Αποστόλου, «Το θεωρητικό μας», 1049.
214. «'Απόφαση της 12ης 'Ολομέλειας», 482, 483, Μπαρτζιώτας, «Τά
οργανωτικά», 166.
215. Λυκίδης, «Μερικά συμπεράσματα», 563.
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της άποτελεϊ ένα μέρος της τεράστιας «μαρξιστικής-λενινιστικής»
βιβλιοπαραγωγής αύτής της περιόδου, ιδίως πριν φανεί αναπόφευ
κτος ό εμφύλιος πόλεμος. Στήν κορύφωση τοϋ τελευταίου, πού άπό
τήν πλευρά τών ήττημένων φαίνεται ότι διεξάγεται με βάση τή
((σταλινική πολεμική επιστήμη»,2,6 θά έκδοθεΐ τό στρατιωτικό-πολιτικό όργανο τοϋ Γενικοϋ ’Αρχηγείου τοϋ ΔΣΕ Δημοκρατικός Στρα
τός
στό όποιο θά περιληφθοϋν οί επεξεργασίες της ένοπλης κομ
μουνιστικής Άριστερας πού —inter alia— ένδιαφερεται γιά τά διδά
γματα της κινεζικής έπανάστασης.

,217

β) Ή παρένθεση της Μαρξιστιχής Βιβλιοθήκης
’Ακριβώς πριν άπό τό Γ ' συνέδριο τοΰ ΚΚΕ, πού ύπογράμμισε τήν
άνάγκη τής «εύρείας» καλλιέργειας της «μαρξιστικής καί τής λενινιστικής θεωρίας» στά πλαίσια μιας «ορθής μορφωτικής πολιτικής»,218
ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ άποφασίζει νά συστήσει στά μέλη
τοΰ κόμματος καί τής νεολαίας τή διάδοση τοΰ περιοδικοΰ Μαρξι
στική Βιβλιοθήκη, συναινώντας έτσι σέ μιά «καθαρώς» έμπορική
έπιχείρηση πού δέν κρύβει «κανένα οπισθόβουλο πολιτικό σκοπό
έναντίον τοΰ κινήματος»,219 όπως δηλαδή τό Άρχεΐον Μαρξισμοΰ
πού άναλίσκεται στήν ύπονόμευσή του μέσα άπό τό πρόχειρο μετα
φραστικό του έργο. Ή προγραμματική ώστόσο δέσμευση τής Μαρ
ξιστικής Βιβλιοθήκης ότι θά κινηθεί «μακριά άπό κάθε κομματική
πάλη» προσφέροντας σέ «φροντισμένες» μεταφράσεις τά κυριότερα
κείμενα τής «μαρξιστικής φιλολογίας», ώς ένα βαθμό θά τηρηθεί,
έφόσον ύπερτεροΰν τά έργα τών σοβιετικών καί ιδίως τοΰ Στάλιν πού
άντιμάχονται τόν «τροτσκισμό» μέ όπλο τόν ήδη άρθρωμένο «λενινι
σμό». Έ τσι, χωρίς νά άποκλείεται μιά εισαγωγή στό «σύνολο τοΰ

,220

216.
217.
218.
219.
220.

Βοήθημα, 242.
Βλ. παρακάτω σ. 393.
’Επίσημα κείμενα, Β ',2 4 1 (Ά πρ. 1927).
'Επίσημα κείμενα, Β ', 201 (10-3-1927).
Βλ. παρακάτω σ. 394.
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μαρξισμού» άπό τον προπολεμικό Kautsky ή στον «ιστορικό ύλισμό»
άπό τούς Γ άλλους Arrig καί Caza, προτιμοϋνται οί άναλύσεις τοϋ
Μπουχάριν γιά το πέρασμα στον σοσιαλισμό καί τοϋ Στούκωφ γιά
τον καθορισμό της στρατηγικής καί τής τακτικής τοΰ προλεταριά
του, καθώς έπίσης ή άνασυγκρότηση τής «μαρξιστικής διαλεχτικής»
πού θεμελιώνει τή θεωρητική σκέψη τοΰ Αένιν. Τήν πρωτοκαθεδρία
κατέχει ή σταλινική σύλληψη τοΰ «λενινισμοΰ» ώς «θεωρίας καί τα
χτικής τής προλεταριακής έπανάστασης γενικά καί τής διχτατορίας
τοΰ προλεταριάτου ειδικά», σε συσχετισμό με τήν άνάδειξη τών δια
φορών του πρός τήν «τροτσκιστική» άντίληψη τών «κινητήριων δυνά
μεων» τής ρωσικής έπανάστασης.
Μιά δεύτερη παρένθεση, αύτή τή φορά μέ τήν πρωτοβουλία τής
ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ, στή μακρά σταδιοδρομία τής Κομμουνιστικής
’Επιθεώρησης θά σημειωθεί μέ τήν βραχύβια έπανέκδοση τής Μαρ
ξιστικής Βιβλιοθήκης,221 τον Μάρτιο τοΰ 1933 στά πενήντα χρόνια
άπό το θάνατο τοΰ Marx, προκειμένου νά έξουδετερωθοΰν οί συνα
φείς «προσπάθειες τών σοσιαλφασιστών καί τροτσκιστών», καί νά
γνωστοποιηθοΰν στίς «φαρδιές έργαζόμενες μάζες» τά έργα τών
«δύο άθάνατων άρχηγών» (Marx καί Αένιν) καί τών «καλύτερων
συναγωνιστών καί μαθητών»222 τους (Engels καί Στάλιν). Έ τσι θά
άποδοθοΰν στή γλώσσα μας ή 18η Μπρυμαίρ, ή Διαλεχτική της
φύσης (άπό τόν ίδιο τον Ζαχαριάδη), ό Μαρξισμός και τό εθνικό
ζήτημα κλπ., καθώς καί ή σύνθεση τοΰ Όλμίνσκι Ό Λεν tv για τόν
Τρότσκι καί τόν τροτσκισμό. ’Αξιομνημόνευτες είναι οί «θέσεις» τοΰ
’Ινστιτούτου Μάρξ-Ένγκελς-Αένιν τής ΚΕ τοΰ ΚΚ (Μπολ.) τής
Σοβιετικής Ένωσης γιά τά πενήντα χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ Marx,
στίς όποιες περιλαμβάνεται καί ή άπόφανση οτι «έξω άπό τό λενινι
σμό», δηλαδή τόν «μαρξισμό τής έποχής τοΰ ΐμπεριαλισμοΰ καί τής
προλεταριακής έπανάστασης», δέν ύπάρχει καί δέν μπορεϊ νά ύπάρξει «πραγματικός μαρξισμός». Σ’ αύτή τή συνάφεια ό «διαλεχτικός
ύλισμός» έκλαμβάνεται ώς «φιλοσοφική βάση τοΰ μαρξισμοΰ» καί
άντίστοιχα ό «ιστορικός ύλισμός» ώς «συνε7τής έπέκταση τοΰ ύλι-

221. Βλ. παρακάτω σ. 395.
222. Επίσημα κείμενα, Γ ', 512 (12-3-1933).
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σμοϋ στον τομέα τών κοινωνικών φαινομένων», με τήν ταυτόχρονη
παρατήρηση ότι ή θεωρία τοϋ «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ» άναπτύσσεται «συγκεκριμένα» άπό τόν «καλύτερο συνεχιστή» τοϋ έργου τοϋ
Αένιν, τόν Στάλιν. Οΐ ρωσομαθείς κούτβηδες, γιά νά άντιπαρέλθουν
τίς θεωρητικές έπεξεργασίες τής Νέας Επιθεώρησης, προωθοϋν
λοιπόν τά θεωρήματα πού στοιχειοθετούν οί «μαρξιστές-λενινιστές»
τής Σοβιετικής Ένωσης κατά τήν έναρξη τών διεργασιών παγίωσης
τοϋ «σταλινισμού». Σ ’ αύτήν τήν περίπτωση τό «ιδεολογικό μέτω
πο» τοϋ περιοδικού άφορά πρώτιστα τήν ύπερφαλάγγιση όσων άμφισβητοϋν τή γονιμότητα αύτοΰ τοϋ συμπλέγματος άρχών, πού προ
βάλλεται μέ τή διαβεβαίωση ότι συνιστά τή μοναδική έγχώρια έκπροσώπευση τοϋ «μαρξισμοΰ» ώς αναγκαίου μοχλοΰ γιά τή σύλληψη
καί τήν πραγματοποίηση τής «Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Ε λ λά
δας».

γ) Ή Μόρφωση
'Ως δεκαπενθήμερη έκδοση τής ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ έμφανίζεται στό
τέλος τοΰ 1945 ή Μόρφωση με «κύριο έμπνευστή καί έκτελεστή»223
τόν Ζαχαριάδη πού μεταφέρει στήν έλληνική γλώσσα τίς έργασίες
σοβιετικών κυρίως περιοδικών πού σπάνια συνοδεύονται άπό συμβο
λές Ελλήνων συνεργατών. Έ τσι γνωστοποιείται ότι ή «σοβιετική
έπιστήμη» άκολουθεϊ άταλάντευτα τήν οδό τοΰ «διαλεχτικοΰ ύλισμοΰ», δηλαδή τής «φιλοσοφικής βάσης»224 τής διδασκαλίας τών
Marx-Engels-Λένιν-Στάλιν, καί έπιπρόσθετα άναδεικνύεται ή γονιμό
τητά του στό έρευνητικό πεδίο τής Βιολογίας, τής Ψυχολογίας, τής
’Ηθικής καί τής Οικονομικής έπιστήμης. Mè τήν ίδια οπτική έπισημαίνονται οΐ θεωρητικές 7τηγες τοΰ μαρξισμοΰ καί άντιμετωπίζονται
θέματα τής φιλοσοφικής έπικαιρότητας, όπως ό ύπαρξισμός τοΰ Sar
tre καί οί νιτσεϊκές «προφητείες» τοΰ φασισμοΰ. Ή σκοπιμότητα
αύτοΰ τοΰ περιοδικοΰ, πού έχει συμπληρωματική λειτουργία ώς πρός

223. Θαλής, « Ή νεοελληνική», 685.
224. Όμελιανόφσκι, « Ή πάλη», 26-35, Βαβίλωφ, « Ό Λένιν», 300-303.

80

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

τήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση καί πού ή άνάγνωσή του διευκολύ
νεται με το Μικρό Φιλοσοφικό Λεξικό τών Ρόζενταλ καί Γιούντιν,
προκύπτει άπό τήν έδραιωμένη πεποίθηση τοϋ Ζαχαριάδη δτι ή
πορεία πραγματοποίησης τής «λαϊκής δημοκρατίας» χαράσσεται μέ
«μορφή» έλληνική καί με περιεχόμενο «σοσιαλιστικό».225

4. Γ ια τό ελληνικό τμήμα, της «Διεθνοΰς τών διανοουμέ
νων» και της «Διεθνοΰς τών έργατών της εκπαίδευσης»
Ή βραδύτητα στή διαμόρφωση τοΰ έλληνικοΰ τμήματος τής «Διε
θνοΰς τών διανοουμένων» —ή πρόσκληση τοΰ Barbusse βρήκε ισχνή
άνταπόκριση στήν εγχώρια σκέψη— θά συνεχισθεΐ καί μετά τήν
πτώση τής δικτατορίας τοΰ Π αγκάλου. Βραχυφλεγές υπήρξε τό έγ
χείρημα τής Λογοτεχνικής Επιθεώρησης226 πού διέθετε χαλαρούς
ιμάντες υποδοχής τών άντιλήψεων καί άποφάσεων τοΰ ΚΚΕ καί ή
έκδοση της συνέπεσε μέ τήν εσωτερική του κρίση- το γεγονός αύτό
άνήγαγε τήν παρουσία τών διανοουμένων εϊτε σε κίνδυνο διάλυσης
είτε σέ καθαρτήρια δύναμη τοΰ κόμματος. Το μεγαλύτερο μέρος τών
συνεργατών τοΰ περιοδικοΰ, πού έπιχειρεϊ νά συγκροτήσει τήν ταυτό
τητά του σε άντιστοιχία με τήν « Έκκληση» τοΰ Barbusse καί συνά
μα νά άφομοιώσει τή γονιμότητα τοΰ Φιλολογία και επανάσταση
τοϋ Τρότσκι, θά έμπλακεΐ στη δίνη τοΰ «κεντρολικβινταρισμοΰ» πού
δεν θά εύνοήσει τή συμπόρευση παλαιότερων ή νέων λογοτεχνών σέ
μιά φιλοκομμουνιστική συσπείρωση. Ώ ς «συνοδοιποριακό»227 βήμα
ώστόσο έμφανίζεται ή Ν έα Επιθεώρηση,228 τον Ιανουάριο τοΰ
1928, πού άντιπαρέρχεται τίς «όνειροπαθεΐς φλυαρίες τών έρωτισμένων ποετάστρων καί τών φερέλπιδων διηγηματογράφων» καί άπεύχεται νά μετατραπεΐ σέ «λεύκωμα τών κριτικών ιδιοτροπιών τής

225.
226.
227.
228.

Βλ. παρακάτω σ. 340.
Βλ. παρακάτω σ. 402.
Σκυτάλης, Ή ουσία, α
Βλ. παρακάτω σ. 403.
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πλειάδας τών άξιωματούχων της φιλολογικής κριτικής». Μάλιστα
χωρίς νά άποκρύπτει τήν πειθαρχία της σε «μιά ιδεολογία» καταφά
σκει τον «άληθινό προορισμό» τής τέχνης πού συνίσταται στήν έξύψωση τής «μάζας» στήν αίσθηση τοϋ «κοινωνικού καλοΰ», τήν οποία
άδυνατεΐ νά προσπορίσει ή «έκφυλισμένη élite τής έλληνικής διανόη
σης». Τό περιοδικό, πού στοιχεΐ πρός τό ομόλογο Monde καί έκπροσωπεΐται στό αντιφασιστικό συνέδριο τοΰ Βερολίνου άπό τόν Bar
busse, στόν έτήσιο περίπου κύκλο του, έκτός άπό τίς συνεργασίες
τών λογοτεχνών τής εύρύτερης Άριστερας, θά ένδιαφερθεΐ γιά τή
νομιμότητα τοϋ όρου «προλεταριακή λογοτεχνία» καί θά προβεΐ σε
μιά «διαλεχτική» προσέγγιση τής «παθολογίας τής τέχνης», με τή
συνδρομή σειράς μεταφράσεων πού εμβολιάζουν τή «ματεριαλιστική
άντίληψη» τής ιστορίας στήν Αισθητική. Ή Νέα Επιθεώρηση θά
μπορούσε νά έκληφθεΐ ώς «άντιθετικό» συμπλήρωμα τής Αναγέννη
σης, στό διάστημα τής κοινής σταδιοδρομίας τους, με τήν πρόταξη
βέβαια τής άνάγκης τοΰ θεωρητικού έξοπλισμοΰ γιά τήν κατανόηση
τής τέχνης ώς κοινωνικού φαινομένου, όπως τόν προσφέρουν τά κεί
μενα τοΰ Πλεχάνωφ, τοΰ Τρότσκι, τοΰ Μπουχάριν καί τοΰ Λουνατσάρσκι, καί με τίς εύκρινεΐς εφαρμογές τοΰ «ίστορικοΰ ύλισμοΰ»
στήν κριτική τής λογοτεχνίας καί τήν ιστοριογραφία τοΰ έλληνικοΰ
σοσιαλισμοΰ, όπως τίς άποτολμοΰν ό Ζεβγας καί ό Κορδάτος.

α) Πρωτοπόροι καί Νέοι Πρωτοπόροι
Ώ ς «όργανο τής προχωρημένης διανόησης», μέ κύριους τομείς τή
«ζωντανή τέχνη», τήν κριτική καί τή μελέτη, κυκλοφοροΰν τόν Φε
βρουάριο τοΰ 1930 οί Πρωτοπόροι229 πού ύπόσχονται νά παρακάμψουν τόσο τή «σεχταριστική» άπομόνωση όσο καί τήν άπουσία «αύτοπειθαρχίας» γιά νά συναντήσουν τούς δημιουργούς τής «συγχρονι
σμένης παραγωγής» στό πεδίο τής «καταπιεζόμενης μάζας». Έκτός
άπό τήν εύθραυστη συστράτευση γνωστών ήδη λογοτεχνών (Βάρναλης, Γ. Καζαντζάκη, Ν. Καρβούνης, Λ. Παυλίδης, Ν. Λαπαθιώτης,

229. Βλ. παρακάτω σ. 405.
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Γ. Έλιγιά, Τ. Άνθίας, κλπ.) ή «ομαδική προσπάθεια», πού με τή
γραφίδα τοϋ Πικροϋ καταγράφεται ώς συνέχεια τών Νέων Βωμών
καί τής Νέας ’Επιθεώρησης, θά ένσωματώσει τά πρώτα συγγραφικά
σκιρτήματα τών Λ. ’Ακρίτα, Β. Βαρίκα, ’Αλ. Μινωτή καί Στρ.
Τσίρκα. Τό περιοδικό δέν έπιμένει στόν «ιδεολογικό άφοπλισμό» τής
έκδοτικής ομάδας, άλλά ένθαρρύνει τά έγχειρήματα κριτικής καί
«αυτοκριτικής», δπως για παράδειγμα τή σύγκρουση Πάνου-Κορδάτου πού μέσα άπό τήν ένσταση τοΰ «κοινωνιολογικού νατουραλι
σμού» όδηγεϊται στή διερεύνηση τής θέσης τοΰ «ύποκειμένου» στήν
ιστορία καί στήν άνάγκη νά άποσυσχετισθεΐ ό ιστορικός ύλισμός άπό
τίς μηχανιστικές του παρεκκλίσεις. ’Ανανεώνοντας τούς δεσμούς μέ
τό διεθνές κίνημα τών «πρωτοπόρων», τό περιοδικό (Les Avant-Gar
des, δπως άναγράφει γαλλικά τόν τίτλο του μαζί μέ τόν πίνακα
περιεχομένων κάθε τεύχους) προσλαμβάνει τίς άντιλήψεις τους γιά
τήν ψυχανάλυση ώς έκφραση παρακμής τοΰ «άστικοΰ πολιτισμοΰ»,
τή θεωρία τής σχετικότητας ώς θεμελίωση μιας μοντέρνας «διαλε
κτικής τής φύσης», τίς «άμοιβαΐες σχέσεις» άνάμεσα στόν μαρξισμό
καί τόν δαρβινισμό καί τήν ύπέρβαση τής «προλεταριακής τέχνης»
στούς κόλπους τής ώριμης άταξικής κοινωνίας, αν καί τώρα αύτή
άποτελεΐ «τέχνη άγώνα» πού έντάσσεται στόν «αιώνιο θησαυρό»230
τής άνθρωπότητας. Ό Πικρός231 άναλαμβάνει νά κωδικοποιήσει τά
θεωρήματα γιά τό «δευτερογενές» στοιχείο τής έπαναστατικής τέ
χνης, τή μορφή, καί άντίστοιχα γιά τό πρωτείο τοΰ «θέματος», μέ
τήν πρόβλεψη δτι μόνο στή Σοβιετική Ένωση μπορεϊ νά άποκρυσταλλώνονται οί «νέες μορφές», σέ άντίθεση μέ τούς έπαναστάτες
καλλιτέχνες τών καπιταλιστικών χωρών πού άναγκάζονται νά «δανεισθοϋν» καί νά ούσιαστικοποιήσουν τίς «πιό προχωρημένες» μορ
φές τής άστικής τάξης, τούς έσχατους τόνους στό «κύκνειο άσμα»
της. Οί Πρωτοπόροι έκφράζουν τήν άπόπειρα τών διανοουμένων τής
(φιλο)κομμουνιστικής Άριστερας νά διασαφηνίσουν τά κριτήρια τής
«προλεταριακής τέχνης», μέ έννοιολογικό άξονα τίς θεωρητικές έπεξεργασίες τών Εύρωπαίων (δχι άποκλειστικά σοβιετικών) συντρό

230. Λουνατσάρσκι, « Ή προλεταριακή», 321.
231. «Πάνω στο περιεχόμενο», 327-332.
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φων τους, καί νά άναδείξουν τίς εγχώριες έκφάνσεις της, σε μιά
περίοδο όπου ψηλαφεΐται άκόμη ή γονιμότητα τοϋ «ίστορικοϋ ματεριαλισμοϋ» στήν προσπέλαση τοΰ ευαίσθητου πεδίου τών τεχνών καί
δέν παραγκωνίζεται ό διάλογος καί ή πειθώ γιά τή σύγκλιση αύτών
τών άποτιμήσεων. Ή σταδιοδρομία τοϋ περιοδικοΰ, πού διέθετε
πανελλήνια δικτύωση καί συνεργάτες στον παροικιακό Ελληνισμό,
βαίνει παράλληλα πρός τήν ένδοκομματική διένεξη τοΰ ΚΚΕ, χωρίς
βέβαια νά ΰπόκειται στίς ίδιαιτερότητές της καί χωρίς νά προσγράφεται στήν εκδοτική του ομάδα δ,τι προσάπτεται στήν «πρώην διοί
κηση τοΰ κόμματος», δηλαδή ή επίδοση στήν «υψηλή, άφηρημένη
θεωρητικολογία».232 Έ τσι ευνοείται μιά περιορισμένης κλίμακας
συσπείρωση ώριμων διανοουμένων, πού υπήρξαν ή δέν είχαν γίνει
άκόμη μέλη τοΰ ΚΚΕ, όπως ό Κορδάτος καί ό Γληνός, καί στοιχειοθετεΐται μιά άρκετά δομημένη παρέμβαση στά πολιτισμικά δρώμενα
τών άρχών της δεκαετίας τοϋ ’30- ή ιδεολογική της συνοχή προσκταται μέ τήν άντίστιξη πρός τήν πολιτική τοϋ κόμματος, όπως τήν
άφομοιώνει ή συντακτική έπιτροπή στή στήλη «Ά π ό τή σκοπιά
μας».
Τον Δεκέμβριο τοϋ 1931, μέ άποδιοπομπαΐο πιά τον Πικρό,
έμφανίζονται οί Νέοι Πρωτοπόροι233 μέ τήν υπόσχεση νά άκολουθήσουν μέ «νέα όρμή τον παλιό δρόμο», δηλαδή νά βοηθήσουν τον
«άπελευθερωτικο άγώνα τοϋ προλεταριάτου» στο πεδίο της τέχνης.
Μιά ορισμένη σκλήρυνση της δοτής ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ άπηχεΐται στον
«παστρικό» καθορισμό της «γραμμής» τοϋ περιοδικοΰ πού άπευθύνεται στήν «έργατιά, τήν άγροτιά καί τά πλατειά στρώματα τών
τίμιων διανοουμένων» γιά τήν άνύψωση της «εκπολιτιστικής» του
στάθμης μέ μοχλούς τή θεωρία τοΰ «Μαρξισμοΰ-Λενινισμοϋ» καί τά
εργα τέχνης πού άποδίδουν τούς «άμόλευτους πόθους καί τίς νίκες
τών έκμεταλλευομένων προλεταρίων τοϋ άλλου κόσμου καί τών συ
νειδητών προλεταρίων» της ΕΣΣΔ. Μέ ιδιαίτερη έμφαση ύπογραμμίζεται δτι άποκλείονται οί συμβιβασμοί μέ όποιαδήποτε «γραμμή
ψευτοεπαναστατική» καθώς καί ή σύμπραξη μέ δσους ένσυνείδητα ή
δχι γίνονται ύποχείρια της «κυρίαρχης άντίδρασης» σέ μιά χώρα πού

232. «Το ιδεολογικό μας», 1.
233. Βλ. παρακάτω σ. 413.
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διέρχεται «κρίση γενική» καί γιά τήν άντιμετώπισή της προκρίνει
τήν άπροκάλυπτη «φασιστικοποίηση» στο σύνολο τών έκδηλώσεων
της κοινωνικής ζωής. Μ’ αύτές άκριβώς τις συντεταγμένες θά σμικρύ
νουν τά περιθώρια έλιγμών, ιδίως στήν περίοδο τής «πανφασιστικής»
σκιαμαχίας, καί οΐ σπάνιες πρωτοβουλίες μελών τής συντακτικής
έπιτροπής (δπως ή εύρεία ερευνά γιά τή στάση τών διανοουμένων
άπέναντι στον πόλεμο) ή οί μετρημένες κρίσεις τους (δπως ή προσε
χτική βιβλιοκρισία τής 'Ιστορίας τοϋ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος
τοϋ Κορδάτου άπό τον Πορφυρογένη) θά άντισταθμισθοΰν άπό τίς
έπανορθώσεις, προκειμένου νά συνετισθοΰν οί «ειλικρινείς φίλοι» πού
πέφτουνε στήν παγίδα τών «καλοθελητών», ή άπό τίς έπιτιμήσεις μέ
τή μέθοδο τής «αύτοκριτικής».
Οί Νέοι Πρωτοπόροι, πού βαθμιαία άποκτοϋν μιά διευρυμένη
συλλογικότητα, μέ τήν προσέλκυση καί άλλων λογοτεχνών πού δέν
είχαν μετάσχει στήν κίνηση τών Πρωτοπόρων (Δ. Βουτυράς, Κ.
Καρθαΐος, Ν. Κατηφόρης, Θ. Κορνάρος, Λ. Νάκου, Γ. Ρίτσος, Β.
Ρώτας κλπ.) καί μέ τήν έλληνική άπόδοση τής ομόλογης ξένης λογο
τεχνίας (Aragon, Γκόρκι, Μαγιακόβσκι, Χικμέτ κλπ.), έμπεδώνουν
μιά ισορροπημένη σύνθεση τής ύλης πού δέν άποκρύπτει, ώς πρός τίς
θεωρητικές συνεισφορές πού καθιστούν εύκρινή τή σπονδύλωσή της,
τήν ιδεολογική της καταγωγή. Έ τσ ι οί «πρωτοπόροι» τής Ε λ λά 
δας, μέ ένισχυμένα τά έρείσματα στά κυριότερα άστικά κέντρα τής
χώρας καί τοϋ παροικιακοΰ Έλληνισμοΰ, συντάσσονται μέ τούς
«πρωτοπόρους τοΰ νέου πολιτισμοΰ» πού δροΰν άλληλέγγυοι μέ τό
«σοβιετικό καί παγκόσμιο προλεταριάτο».23,1 Μιά τέτοια συμπόρευση τούς ώθεΐ πρώτιστα πρός τούς Γάλλους συντρόφους τους πού
πρωταγωνιστοΰν στή σύμπηξη άντιπολεμικών καί άντιφασιστικών
πρωτοβουλιών, μέ τίς όποιες παραμέριζαν de facto τίς άναστολές
πού ένεΐχε ή έμπλοκή στόν «πανφασισμό». Τόν Ιούνιο τοΰ 1932 ό
Γληνός καί πλειάδα συνεργατών τοΰ περιοδικοΰ συνυπογράφει μέ
τούς Μ. Κοτοπούλη, Λ. Καστανάκη, Κ. Μπαστιά, Ί. Σοφιανόπουλο, Ά π . Μελαχρινό καί Θ. Παπακωνσταντίνου τό «άντιπολεμικό
μανιφέστο» γιά τήν ύπεράσπιση τής «σοσιαλιστικής πατρίδας» καί

234. Β ', 249
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τοϋ νέου «άληθινά άνθρώπινου πολιτισμοΰ». Γιά τό ίδιο θέμα φιλο
ξενούνται παρόμοιου προσανατολισμού συνεντεύξεις διανοουμένων
(ορισμένοι μάλιστα προέρχονται άπό τό «έντελώς άντίθετο ιδεολο
γικό στρατόπεδο») καί ένθαρρύνεται ή δημιουργία μιας εύρείας
« Άντιχιτλερικής Επιτροπής» πού άναθέτει στον Καρβούνη νά προ
λογίσει τήν έλληνική παρουσίαση της Καστανής Βίβλου. Τ à άνοίγματα αύτά ωστόσο δέν μειώνουν τον τόνο της πολεμικής πού άναπτύσσεται άνάμεσα στον φορέα της «καθάριας Μαρξιστικής-Λενινιστικης θεωρίας» καί τούς έπίδοξους άμφισβητίες ή ύπονομευτές της,
γεγονός πού θά έπιφέρει καί τή σκλήρυνση τών αισθητικών κριτηρί
ων, μέ τά όποια άποτιμώνται έργα «άντιπάλων» (Συνταγματάρχης
Λιάπκιν, ’Α ργώ κλπ.) καί «φίλων» (Σπιναλόγκα, Τό φως πού καίει,
Τρακτέρ, Πυραμίδες, Δικτατορία τοϋ Σατανά).
Τό περιοδικό πάντως, άπαλλαγμένο άπό τόν Πικρό καί τόν Σκυ
τάλη, διευκολύνει τήν έκδίπλωση διαλόγου γιά τό νόημα της ((προλε
ταριακής τέχνης», μέ τήν πρωτοκαθεδρία τοϋ Σπιέρου πού έπιχειρεΐ
νά συμφιλιώσει τόν Marx μέ τόν Freud καί παρεμβαίνει (ώς τό τέλος
τοΰ 1933) σέ θέματα ιδεολογικής τριβής. Οί ένστάσεις γιά τή «φροϋδομαρξιστική» κατανόηση τής τέχνης δέν προκύπτουν άπό μιά ταυτό
χρονη έκλέπτυνση τής δεκτικότητας τών έργατών καί τής έννοιολογικής άνάλυσης· αύτή προφανώς χωλαίνει, καί στά δημοσιευμένα
παραδείγματά της άναζητα δημιουργό, θέμα, κοινό καί αισθητική
συγκίνηση «έντός τών τειχών» τής έργατικής τάξης. Οί έλληνικές
συμβολές στόν καθορισμό τής «προλεταριακής λογοτεχνίας» άραιώνουν μετά τή δημοσίευση άρθρου τοΰ Γιούντιν πού γνωστοποιεί τίς
πρόσφατες έξελίξεις στή Σοβιετική Ένωση σχετικά μέ τό διαχωρι
σμό τής «προλεταριακής» άπό τή «σοσιαλιστική κουλτούρα», σέ μιά
φάση πού δέν έχει έπικρατήσει «πλήρης σοσιαλισμός». Τό καθορι
στικό γεγονός τοΰ έπομένου έτους ύπήρξε τό πρώτο συνέδριο τών
σοβιετικών συγγραφέων πού στό πνεΰμα τής «άνίκητης» διδασκαλί
ας τών «Μάρξ-Ένγκελς-Αένιν-Στάλιν» κωδικοποιοΰν τή μέθοδο
τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ». Ή σύνταξη τοΰ περιοδικοΰ, δημοσι
εύοντας τίς κυριότερες εισηγήσεις καί άποφάσεις τοϋ συνεδρίου,
προτρέπει τόν «έπαναστάτη» λογοτέχνη, πού δημιουργεί μέσα στόν
άστικό κόσμο, νά ένστερνισθεΐ τό νέο αισθητικό δόγμα —πού ούσιώνεται σέ μιά τέχνη «αισιόδοξη, ορμητική, γεμάτη πίστη καί έλπί-
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δα»— καί συνάμα νά έπιστρατευθεϊ γιά τήν τελειοποίηση τών έκφραστικών του μέσων, ώστε τό «νέο περιεχόμενο» καί ή «καινούργια
φόρμα» νά σταθούν στήν ((κορυφή» της πνευματικής δημιουργίας.
Έ τσι τά άξιολογικά μέτρα τών Νέων Πρωτοπόρων θά άποκτήσουν
αύστηρότερο σημείο αναφοράς, τήν άπαιτούμενη «σοσιαλιστική ούσία» της καλλιτεχνικής παραγωγής πού απορρέει άπό τήν ένσυνείδητη ένταξη'τοϋ δημιουργού στο κίνημα γιά τήν «τελειωτική» άπελευθέρωση της άνθρωπότητας, μολονότι ό βαθμός άνταπόκρισης τών
Ελλήνων λογοτεχνών (συνεργατών ή όχι τοΰ περιοδικού) σ’ αύτό τό
προσκλητήριο δέν ήταν ό άναμενόμενος. Ή δη ό Βάρναλης,235 πού
παρακολούθησε τίς έργασίες τοΰ συνεδρίου, θά ύπομνήσει δτι ή δι
καιοδοσία τοΰ «σοσιαλιστικού ρεαλισμού» έξαντλεϊται στό πεδίο της
πεζογραφίας, διατυπώνοντας καί ό ίδιος έπιφυλάξεις γιά τή δυνατό
τητα έμφύτευσης του σέ χώρες πού διαφέρουν άπό τήν κοιτίδα του,
στίς όποιες βέβαια ή «έπαναστατική» τέχνη άναπότρεπτα δέχεται
έπιδράσεις άπό τούς «τρόπους» της άστικής τέχνης καί «δχι σπάνια
άπό τήν ψυχολογία της».
Σέ συσχετισμό μέ τό θέμα της τέχνης καί μέ τούς δρους προώθη
σης της «ιδεολογικής πάλης» οί Νέοι Πρωτοπόροι έπεξεργάζονται
μιά θεωρία πολιτισμού πού διαχέεται καί ύπονοεϊται σέ δλες τίς
πτυχές τοΰ μορφωτικοΰ τους έργου. Σ ’ ένα πρώτο επίπεδο ή ποιότη
τα της καλλιτεχνικής δημιουργίας καί ή έγκυρότητα τών αισθητικών
κριτηρίων, πού έμφανίζονται καί χρησιμοποιούνται στίς καπιταλι
στικές χώρες, άποδίδεται στήν «κρίση» τοΰ άστικοΰ πολιτισμού, τήν
έσωτερική διεργασία της άστικής κοινωνίας πού τήν οδηγεί στόν
«άναμφίβολο μαρασμό», δχι δμως μέ τό νόημα τοΰ «μπουρζουάδικου
πεσιμισμοΰ τοΰ τύπου Σπέγκλερ».236 Συναφώς ή κρίση της «άστικής
ιδεολογίας»237 εντοπίζεται στή διάχυτη πίστη της έπικείμενης κα
ταστροφής τοΰ καπιταλισμοΰ, στήν άντικατάσταση τών έπιστημονικών προτάσεων άπό τόν μυστικισμό καί στήν «άντιρασιοναλιστική»
στροφή της φιλοσοφίας, στήν ιδεολογική δηλαδή πανοπλία τοΰ «φα-

235. Βλ. παρακάτω σ. 200.
236. Λουνατσάρσκι, « Ό πολιτισμός», 122.
237. Fogarasi, « Ή κρίση», 9-11.
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σισμοϋ» πού άντιμετωπίζεται μέ βάση τίς διαδοχικές προσεγγίσεις
τοϋ έκφασισμοΰ της δυτικής κοινωνίας άπό τήν Κομμουνιστική Διε
θνή. Μέ τήν άντιπαράθεση πρός τίς έγχώριες «7τνευματικές μορφές
άντίδρασης», πού πριν άπό τήν άνίχνευση μιας ευλύγιστης πολιτικής
συμμαχιών τοΰ ΚΚΕ θά άντλεϊ τήν οξύτητά της άπό τήν τακτική τοΰ
«πανφασισμοΰ», θά έπιδιωχθεΐ ή μεγιστοποίηση της συμβολής τών
Ελλήνων «πρωτοπόρων» στήν οικοδόμηση τοΰ «νέου πολιτισμοΰ».
Ό Γληνός,238 ό σημαντικότερος θεωρητικός τοΰ πολιτισμοΰ, θά δι
καιωθεί πάντως άπό τήν τροπή τών πραγμάτων της διεθνοΰς πολιτι
κής σκηνής, όταν διέκρινε τήν άστική δημοκρατία άπό τό ((φασιστικό
σωματειακό κράτος», παρά τήν έπανόρθωση στήν όποία τόν έξαναγκάζει ή σύνταξη τοΰ περιοδικοΰ. Σέ κάθε περίπτωση ήταν έπώδυνη ή άναγνώριση τής άναντιστοιχίας τοΰ ΐδεολογικοΰ κώδικα μέ τή
ρέουσα πραγματικότητα, στήν ελληνική έκδοχή τής όποίας επρεπε
νά προστεθοΰν ή κορύφωση τών ένδοαστικών πολιτικών άντιθέσεων,
ή έπάνοδος τής μοναρχίας καί ό κίνδυνος τής στρατιωτικής δικτατο
ρίας.

β) Τά Ελεύθερα Γράμματα
Κατά τή διάρκεια τής Κατοχής τό ΕΑΜ Λογοτεχνών είχε πρόσβαση
στά Καλλιτεχνικά Ν έα καί έξέδωσε παράνομα τούς βραχύβιους
Πρωτοπόρους. Τόν ’Απρίλιο τοΰ 1945 κυκλοφορεί ή Νέα Ζωή,239 μέ
διευθυντή τόν Π. Πικρό (πού ήδη είχε μετάσχει στό ΕΑΜ Λογοτε
χνών) καί ύπόσχεται νά άντικαθρεφτίσει τή «νέα ύπαρξη πού άνατέλλει αίσια στή μεταπολεμική αύγή τοΰ έλευθερωμένου κόσμου».
Έκτός άπό δείγματα «ζωντανής» τέχνης περιέλαβε κείμενα γιά τό
νόημα τής γαλλικής Έπανάστασης, τόν καθορισμό τής ((λαοκρατι
κής» λύσης τοΰ «νεοελληνικοΰ προβλήματος», τήν ιδεολογική προε
τοιμασία τοΰ ναζισμοΰ, τίς πολιτικές διαστάσεις τοΰ γυναικείου ζη
τήματος καί τήν «άνθρωπιστική» θεώρηση τής μηχανοκρατίας. Τόν

238. Βλ. παρακάτω σ. 186.
239. Βλ. παρακάτω σ. 407.
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Μάιο τοϋ 1945 έμφανίζονται τά 'Ελεύθερα Γράμματα240 πού έχουν
τήν πρόθεση νά άγωνισθοΰν γιά τήν έγκαθίδρυση της «προοδευτικής
καί ολοκληρωμένης δημοκρατίας». Τό έβδομαδιαΐο αύτό περιοδικό
της «ζωντανής σκέψης» πλάτυνε τόν κύκλο τών συνεργατών τών
Νεοελληνικών Γραμμάτων καί κινητοποίησε τούς λογοτέχνες τοϋ
ΕΑΜ άπό τή μεταδεκεμβριανή φάση ώς τή λήξη τοΰ έμφυλίου πολέ
μου, παρά τίς συνεχείς διώξεις τοΰ έκδοτικοΰ πυρήνα. Κατά τίς
τέσσερις περιόδους του, μέ τίς άναγκαΐες διαφοροποιήσεις ώς πρός
τόν τόνο καί τήν έπιλογή τών θεμάτων, διαμόρφωσε τήν ιδιοσυστα
σία του ώς ευπλαστο συλλογικό βήμα τών διανοουμένων της (φιλο)κομμουνιστικής Άριστερας, όταν στόν ορίζοντα της χώρας διακρίνεται άναπόδραστο τό φάσμα τοΰ έμφυλίου πολέμου πού ώθεί στή
σκλήρυνση τών ιδεολογικών συγκρούσεων καί κατά συνέπεια στήν
καθαρότητα τών θεωρητικών τους σπονδυλώσεων. Τό 1946 εισβάλ
λει ξανά ό Ζντάνωφ μέ μεταφράσεις άρθρων του, πού έκπονεϊ 6
Ρίζος της Δευτέρας καί ή Μόρφωση, καί τό ίδιο έτος έδραιώνεται ή
παρουσία τοΰ Αύγέρη (ύπερσκελίζοντας τίς πρωταγωνίστριες τών
Νέων Πρωτοπόρων, τήν Πορφυρογένη καί τήν Άλαφούζου)241 ώς
έπισήμου κριτικοΰ τής λογοτεχνίας τοΰ ΚΚΕ. Έ τσι δημοσιεύεται
στήν Κομμουνιστική ’Ε πιθεώρηση ή ((Κριτική εισήγηση γιά μερικά
ιστορικά καί λογοτεχνικά έργα της Αντίστασης»,242 στήν οποία δι
απιστώνεται ή μετάβαση άπό τόν «ψυχικό σολιψισμό» —πού χαρα
κτηρίζει τή μεσοπολεμική «ύπερτίμηση τοΰ άλογου στήν τέχνη καί
στή ζωή»— στόν ((δυναμικό ρεαλισμό» της άντιστασιακής τέχνης
πού έκφράζει τό «πνεΰμα τών λαϊκών μαζών» στήν άπόπειρά τους νά
άναδημιουργήσουν τήν κοινωνική τους πραγματικότητα. Σ ’ αύτή τή
συνάφεια έμφιλοχωρεΐ ή διαβεβαίωση ότι ό «σουρεαλισμός», ώς «αύτοματική γραφή καί σκοτεινή έκφραση τοΰ υποσυνείδητου», έχει έκπνεύσει «κι έδώ καί στίς ξένες χώρες» ή τό πολύ νά παραμένει
((κίνημα τεχνητό κι άπόμερο» χωρίς έπαφή μέ τήν «έθνική μας ζωή».
Ή Άλαφούζου, βέβαια, μαζί μέ τή Δ. Παπάζογλου καί τόν Ν.

240. Βλ. παρακάτω σ. 441.
241. Βλ. παρακάτω σ. 417.
242 Βλ. παρακάτω σ. 388.
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Ζαχαριάδη μεταφράζει το Μικρά Φιλοσοφικά Λεξιχό,2α στο όποιο
δηλώνεται ότι ή «μέθοδος τοϋ σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ» έπιτρέπει
στήν τέχνη νά άπεικονίζει «βαθειά καί άληθινά τήν κοινωνική ζωή,
νά κάνει συνείδησή της τά σοσιαλιστικά καθήκοντα τοΰ προλεταριά
του καί νά γίνει ισχυρό μέσο γιά τήν κομμουνιστική διαπαιδαγώγηση
τών έργαζομένων». Ή δη στό έβδομο συνέδριο τοΰ ΚΚΕ ό Ζαχαριά
δης —τοΰ οποίου έχει έκδοθεΐ ό ’Αληθινός Παλαμάς μέ τήν άπόφανση δτι ή «άστοτσιφλικάδικη» τέχνη άποπνέει «άκαδημαΐκή μπορντελοποίηση» καί «καταθλιπτική ξένη μίμηση», ένώ οί νέοι δημιουργοί
άδικαιολόγητα δέν έδειξαν «καθαρά τό κοινωνικό τους πρόσωπο»—
θά έπιμείνει δτι ή τέχνη άπαιτεΐται νά «άνυψώνει τή λαϊκή ψυχή
πρός τό άνώτερο καί τό καλύτερο».244 Τή θεωρητική συνηγορία αύτοϋ τοΰ αιτήματος, μιά καί υπήρξε μεγάλη ή έκπληξη τοΰ Ζαχαριά
δη γιά τό πόσο είχαν μείνει πίσω οί κομμουνιστές λογοτέχνες στήν
άφομοίωση τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ», άναλαμβάνει νά τεκμη
ριώσει ή μετάφραση ένός δοκιμίου τοΰ Ρεβιάκιν243 πού κατατάσσει
τήν τέχνη στά «δυνατότερα δπλα γιά τήν ιδεολογική καί πολιτική
διαπαιδαγώγηση», καί ιδιαίτερα έκείνη πού άποδίδει τή «σοσιαλι
στική αίσθηση τοΰ κόσμου». Κοντολογης, στή μετακατοχική περίοδο
συντελέσθηκε ή πρώτη εύρεία γνωριμία μέ τά θεωρήματα καί ορισμέ
νες έφαρμογές τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ», ένώ δσο προχωροΰσε
ό έμφύλιος πόλεμος, καί στή διεθνή σκηνή ό ψυχρός πόλεμος, άναπόφευκτα θά άποκρούεται ό «σουρεαλισμός» (σπάνια μεταγράφεται ώς
«ύπερρεαλισμός») καί ό ύπαρξισμός — αύτά τά «ψόφια άστικά δεί
γματα» κατά τήν Άξιώτη.246
Διαμορφώνεται ώστόσο καί ή άρκετά διαφορετική στάση, συνέ
χεια ώς ένα βαθμό τοΰ πνεύματος της έαμικής ’Αντίστασης (ή θέση
τοΰ Αύγέρη γιά τήν ένίσχυση τοΰ ΕΑΜ λογοτεχνών συμπυκνώθηκε
στή φράση: «δλες οί μορφές είναι δεχτές καί μόνο τό περιεχόμενο

243. Ρόζενταλ-Γιούντιν, Μιχρό, 190.
244. «Εισήγηση», 39, Ό αληθινός, 20.
245. 'Ο Στάλιν, 17, 45.
246. Μ ιά χαταγραφή στήν περιοχή τής Λογοτεχνίας, [Βουκουρέστι]
1955,21.
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ένδιαφέρει»)247 καί προϊόν μιας συσπείρωσης γιά τήν άποσόβηση τοϋ
έμφυλίου. Ό κυριότερος φορέας αύτης τής τακτικής εϊναι τά Ε λεύ
θερα Γράμματα, στο βαθμό κυρίως πού μετέχουν σ’ ένα τέτοιο έγ
χείρημα δημοτικιστές πού άνασυγκροτοΰν τον Εκπαιδευτικό Όμιλο
καί άναθέτουν στή «λαοκρατία» τήν άναζωογόνηση τοΰ γλωσσοεκπαιδευτικοΰ ιδεώδους γιά τον «άληθινό έθνισμό» καί «νεοελληνικό
ξαναγεννημό».248 Το περιοδικό, στο πρώτο τουλάχιστον έτος της
κυκλοφορίας του, ένσωματώνει χωρίς άντιστάσεις τίς κομματικές
έπεξεργασίες γιά τά θέματα της τέχνης, προδημοσιεύοντας γιά πα
ράδειγμα άποσπάσματα άπό τον ’Α ληθινό Παλαμα —κατά τον Ζέβγο, πού προλογίζει τό κείμενο, πρόκειται γιά «μνημειακό έργο»,
γραμμένο μέ τήν «τέλεια γνώση της μεθοδολογίας τών Μάρξ-ΛένινΣτάλιν»— καί μιά ένθερμη βιβλιοκρισία γιά τόν «σοσιαλιστή πα
τριώτη» ήγέτη τοΰ ΚΚΕ πού μελετά τήν παλαμική ποίηση στή «διαλεχτική» σχέση της «μέ τή ζωή».249 Τό πρότυπο έξακολουθεΐ νά
παραμένει ή σοβιετική τέχνη: έκτίθενται, συνοπτικά καί χωρίς τήν
άπαιτούμενη άμεροληψία, οί διαμάχες τών «σχολών» της μετεπαναστατικής λογοτεχνίας (ό Μαγιακόβσκι καί οί φουτουριστές δέν μπό
ρεσαν νά παρακολουθήσουν τό ((νέο πνεΰμα της ειρηνικής ομαδικής
προσπάθειας» πού έκφράζουν οί καλλιτέχνες μέ τόν «οικοδομικό ή
σοσιαλιστικό ρεαλισμό») καί ό Καλίνιν θεωρείται άρμόδιος νά άποσαφηνίσει τό περιεχόμενο τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ», ύπογραμμίζοντας τήν ύποχρέωση τών πολιτών-καλλιτεχνών νά «άγαποΰν τό σοβιετικό κράτος» καί νά άπεικονίζουν τήν πατρίδα μέ μιά
«ώραία μορφή ζωηρόχρωμη», γιά νά όδηγοΰν έτσι «τούς άνθρώπους
πάντα πρός τά έμπρός πρός ένα ύπέροχο κι εύγενικό σκοπό».250 Ή
έκθεση τέλος τών αισθητικών άντιλήψεων τοΰ Πλεχάνωφ άποσκοπεΐ
στήν άναγωγή τους σέ προάγγελο τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ»
καί τοΰ Ζντάνωφ καθώς έπίσης σέ μοχλό γιά τήν έξαφάνιση «άπό τή

247.
248.
249.
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σοβιετική τέχνη μερικών τάσεων φορμαλισμού καί νατουραλισμού»
πού συνιστοΰν «ύπολείμματα τών εχθρών της σοσιαλιστικής κουλτού
ρας».251
Ή άπόρριψη ώστόσο της μοντέρνας τέχνης δέν συντελεΐται χωρίς
ρητές εναντιώσεις πρός τον «αφόρητο νατουραλισμό» καί τον «ξερό
ρεαλισμό», ένώ εκφράζεται κα'ι προτίμηση γιά τον «ελλειπτικό» τρό
πο άποτύπωσης τοϋ σημερινοΰ κόσμου, μιά τεχνική δηλαδή πού δέν
καταγράφεται άναπόδραστα ώς «ίδεαλιστική».252 Συναφής είναι ή
σκόπευση της κριτικής άποτίμησης τοϋ λογοτεχνικοΰ παρελθόντος,
όταν γιά παράδειγμα ξανατίθεται τό πρόβλημα τοΰ Καρυωτάκη μέ
τήν επισήμανση ότι ό έκπρόσωπος τής «μικροαστικής διανόησης»
τοΰ μεσοπολέμου εγκαταλείπει τό κήρυγμα τής «φυγής» κα'ι «επα
ναστατεί», άκόμη κι όταν οί εικόνες του φαίνεται νά μήν έχουν «κα
μιά προοπτική».253 Επίσης είναι πλήρης καί χωρίς μεμψιμοιρίες ή
καταξίωση τής ποίησης τοΰ Βάρναλη, στήν οποία προέχει μάλλον ή
«αύστηρή μεγαλοπρέπεια» τής καταστροφής παρά ή «προετοιμα
σία» τοΰ νέου κόσμου, όπως καί ή άνατίμηση τής πεζογραφίας τοΰ
Καρκαβίτσα στή θέση τοϋ προδρόμου τοΰ εγχώριου «ρεαλισμοΰ»
διαμεσολαβεΐται άπό τήν τρέχουσα συζήτηση γιά τό έθνος, τό «προ
δομένο» άπό τό «άστικο-φεουδαρχικό» κράτος.254 Κάποτε ώστόσο
άποδοκιμάζεται ό «λαϊκισμός» καί τά «ρηχά παμφλέτα», πού μέ τήν
εύκολη «φιλολαϊκότητα» δέν συντείνουν στήν έλευση τών νέων «άξι
ων»,255 καί άντιμετωπίζεται καταφατικά τό σύγχρονο μυθιστόρημα,
μέ τό όποιο «ξαναπιάνουμε» τή ζωή μας καί περιοδεύουμε στήν
επικράτεια τοΰ «Χαμένου Παράδεισου».256 ’Εντελώς άμερόληπτα
γνωστοποιείται στό έλληνικό κοινό ή γαλλική διένεξη257 γιά τήν

251. Γκόλντερτριχτ, « Ή αισθητική», 58/59, 74/75, 79.
252. Βιλιέρης, «Μετά τον υπερρεαλισμό», 90.
253. Ραμπαβίλας, « Ό Καρυωτάκης», 12/13.
254. Πανσέληνος, «Μια νέα», 9,15, Δρομάζος, « Ά . Καρκαβίτσας», 334/
335, 350/351,354, 371.
255. Χατζιδάκη-Πορφυρογένη, «Για τή Θέση», 156.
256. Εύελπίδης, « Ή αποστολή», 332-333.
257. Βλ. παρακάτω σ. 446.
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«ομοιομορφία» στήν τέχνη: άπό τή μία πλευρά ό Garaudy διακηρύσ
σει δτι δέν υπάρχει «μία αισθητική τοϋ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος»
— μόνο οΐ φασίστες παρουσιάζονται «ντυμένοι μέ τό ίδιο πουκάμισο
καφφέ ή μαϋρο, καί τεντώνουν τό ίδιο χέρι», ένώ οί κομμουνιστές
«βαδίζουν πρός τόν άνθρωπο» πού δέν διαθέτει άκόμη «ολοκληρωμέ
νη τή μορφή». Ό μαρξισμός δέν συνιστα κάποια «φυλακή», άλλά
δργανο γιά τήν κατανόηση τοϋ κόσμου πού άρνεΐται νά έπιβάλλει
«ένα πηλήκιο» στούς ζωγράφους ή τούς μουσικούς. Ό Aragon άπαν
τα στόν εισηγητή τοΰ «παράδοξου φιλελευθερισμοΰ» πού άξιώνει τήν
ούδετερότητα τοΰ κόμματος στό πεδίο τής αισθητικής, ένώ κατοχυ
ρώνει έτσι τήν καλλιέργεια «δλων τών δηλητηρίων καί τών ιδεολο
γιών» τής κυρίαρχης τάξης μέσα άπό τό πέπλο τοΰ «έκλεκτισμοΰ».
Προσθέτει βέβαια ό Γ άλλος ποιητής δτι ό ρεαλισμός —πού άρθρώνει την αισθητική τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος— έμπεριέχει τήν
«έρμηνεία» τής πραγματικότητας καί δέν έξαντλεϊται στή «φωτο
γραφική» της άπεικόνιση. Στήν έπιχειρηματολογία ώστόσο τοΰ Ga
raudy τό έργο τοΰ Picasso έκλαμβάνεται ώς τό κατ’ έξοχήν παράδει
γμα τής αισθητικής «άνομοιομορφίας» πού οφείλει νά άποδέχεται τό
Κομμουνιστικό Κόμμα. Μ’ αύτήν τή σκοπιά τό περιοδικό έπανέρχεται στή σημασία τής «σχολής»258 τών Παρισίων γιά νά ψέξει τούς
σοβιετικούς έπικριτές της πού άποφεύγουν τή «δημιουργική περι
συλλογή τών θετικών της στοιχείων» καί παραβλέπουν δτι ή καλλι
τεχνική παραγωγή στή χώρα τους πάσχει άπό «νατουραλιστικά
ύπολείμματα». Φιλοξενεί τέλος τόν διάλογο γιά τίς σχέσεις τέχνης
καί ήθικής πού άνοιξε μέ προκλητικό τρόπο ό Φικιώρης,259 ορίζοντας
τήν πρώτη ώς «συνειδητή μορφή» τών δυνάμεων τοΰ ύποσυνειδήτου
καί προσδοκώντας τήν έλευση μιας κοινωνίας πού θά διέλθει «περή
φανα πάνω άπ’ δλα τά έρείπια τών ήθικών προλήψεων» γιά νά όδηγηθεΐ «χαρούμενη στόν ολόδροσο κήπο τής τέχνης καί τής ζωής».
Πάντως στό ένδεχόμενο τής ολίσθησης σέ μιά «πανσεξουαλική» αι
σθητική θά διατυπωθεί ό άντίλογος γιά τήν ήθική ώς μέσο «άναστο-

258. Τάσσος, « Ή σχολή», 112/113.
259. «Τέχνη», 386.
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λής τών προλογικών ένστίχτων» καί τήν τέχνη ώς πρόξενο αισθητι
κής (καί οχι «αισθησιακής»)260 έκστασης.
Στά ’Ελεύθερα Γράμματα άποτυπώνεται ή ύστερη φάση τής
πνευματικής πορείας τοϋ Σικελιανοΰ,261 δταν ό ποιητής θά άπαρνηθεϊ τόν ρόλο τοΰ «παραδοσιακού διανοουμένου» καί θά συμμετάσχει
στήν άπόπειρα πραγματοποίησης τής «λαοκρατικής» άνασύνταξης
τοΰ τόπου. Τώρα πού συνειδητοποιείται ή «προκάτοχη κριτική άνεπάρκεια» στήν άντιμετώπιση τών «ιστορικών προβλημάτων» καί
συνάμα καταυγάζεται ό πλοΰτος τής «κοινωνικής αίσθαντικότητας»,
θά στοιχηθεΐ ό ιεροφάντης τοΰ δελφικοΰ ιδεώδους μέ δσους συγκλονί
ζονται άπό τήν «ιερή δημιουργική ’Αγωνία» γιά τήν έξασφάλιση τών
«πολιτειακών έκείνων προϋποθέσεων» πού θά καταστήσουν έφικτό
τό «Σχέδιο» άνάπλασης τής χώρας. Στό προσκλητήριο μιας «υπεύ
θυνης κι ούσιαστικής Λαοκρατίας» έπιτυγχάνεται μιά διαφορετική
συζυγία «πνευματικών άτόμων» καί «λαοΰ» μέ ένιαΐο πεδίο δράσης
τή μόνη ιστορία, τήν «κοινωνική», καί μέ γνώμονα τό «κοσμοθεωρη
τικό κριτήριο» τοΰ Μαρξισμοΰ, πού ή «δυναμικότητά του σφύζει
ξέχειλη ολοένα μές στίς άρτηρίες ολόκληρης τής σύγχρονης μας
'Ιστορίας», χωρίς ώστόσο νά άποκλείεται ή δυνατότητα νά όλισθήσει σέ «θεοποιημένο, άπολυτοποιημένο Γ ράμμα καί Δόγμα». Σ’ αύ
τή τή συνάφεια έπικροτεΐται, άντίθετα, ή άνασυνδεση τής σοβιετικής
ήγεσίας μέ τό «βαθύτατα λαϊκό ύποχθόνιο ρεΰμα τής ’Ανατολικής
’Ορθοδοξίας», ή όποία σύμφωνα μέ τόν Μπερντιάεφ (πού μνημονεύ
ει ό Σικελιανός) άντιμάχεται τόν «άτομικισμό» τής Δύσης. Μιά
παρόμοια άλλωστε άφετηρία είχε ή προσπάθεια τοΰ ΚΚΕ262 νά προσεταιρισθεΐ τόν κλήρο πού μετείχε στήν ’Αντίσταση καί τώρα θά
έπρεπε νά άποβεϊ «δργανο έξυπηρέτησης τών λαϊκών συμφερόντων»,
ώς άντάξιος συνεχιστής τών παραδόσεων τοΰ Είκοσιένα. Μ’ αύτήν
τήν έννοια τό περιοδικό δέν θά παραλείψει νά άνασκευάσει τή «Δια
κήρυξη» τής «Χριστιανικής Ένωσης Επιστημόνων», πού άποκρύ-

260. Σπαχής, «Πανσεξουαλική», 41-46.
261. «Ξεκινώντας», 11, 21, 79/80, 21, 57, «Τό μεγάλο μήνυμα», 176,
177, «Πρός μιά αποφασιστική», 183.
262. Ζαχαριάδης, «Εισήγηση», 83/84.

94

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

πτει τά αίτια της σημερινής «έλληνικής τραγωδίας», καθώς επίσης
τίς μυθοποιήσεις της κινδυνεύουσας «έλληνικότητας» άπό τον άλλογενή «ρομαντισμό».263
Γιά τήν άντιμετώπιση τέλος τοϋ ΰπαρξισμοΰ καί τοΰ περσοναλισμοϋ, πού μετά τή θορυβώδη άνάδυσή τους στούς κόλπους της γαλ
λικής διανόησης άπέκτησαν καί τά έλληνικά τους έρείσματα, έπιστρατεύονται οί διανοούμενοι της Άριστερας πού έπισημαίνουν τήν
καταγωγή καί τή λειτουργία τών φιλοσοφικών αύτών κινημάτων.
Μέ σύντομο σχόλιο ό Θεοδωρίδης264 άνιχνεύει τίς άρχαΐες ελληνικές
άφορμήσεις της «ύποστασιακής φιλοσοφίας», τήν οποία κατανοεί ώς
ύστατη μορφή της «παρακμής» τοΰ ρομαντισμοΰ. Σέ συναφείς άντιλήψεις τοΰ Καζαντζάκη, δπως διαχέονται στο θεατρικό του έργο Κα7ΓΟΒίστριας καί έγγράφονται σέ μιά στάση «ήρωϊκοΰ μηδενισμοΰ»,
καταλογίζεται δτι έπιτείνουν τήν «έξουθένωση» τοΰ εύαίσθητου
πνευματικού άνθρώπου μέσα στήν «άπανθρωπία»265 τής έποχής μας,
ένώ παρόμοιες άποστάσεις θά κρατηθοΰν άπό τή σύνθεση τοΰ Βρεττάκου Δυο άνθρωποι μιλοΰν γιά την ειρήνη πού φαίνεται διαποτισμένη άπό το πνεύμα ένός «ρομαντικοΰ περσοναλισμοΰ».266 Ό τα ν δια
τυπώνονται οί αιτιάσεις αύτές ό περσοναλισμός έχει προσληφθεΐ καί
άπό διανοητές τής εύρύτερης Άριστερας πού τείνουν στήν έπεξεργασία τής «διαλεκτικής»267 του μεταστοιχείωσης, γιά τήν όποία
μάλλον δέν θά πρόβαλλε ζωηρές άντιρρήσεις ό γενάρχης αύτοΰ τοΰ
κινήματος, πού είχε έγκολπωθεΐ τήν έμπειρία τοΰ «Λαϊκοΰ μετώ
που» καί τής Αντίστασης στον ναζισμό. Γ ιά τήν ταξική δράση (καί)
τής έγχώριας Άριστερας, πού έπιστρατεύει τή «διαλεκτική»268 στάθμιση τής συζυγίας άτόμου καί κοινωνίας, ή «βιογραφία» τής τελευ

263. Ίμβριώτης, «Οί αρνητές», 35/36, Λεοντάρης, «Τό νόημα», 19, 31,
34.
264. « Ή ύποστασιακή», 195.
265. Λεοντάρης, «Γιά τόν ήρωικό», 116/117.
266. Μαρινάκης, «Β. Φράγκου», 231-234, « Ό περσοναλισμός»,276-286.
267. Φράγκος, «Διαλεκτικός», 127-133. Βλ. καί τόν επόμενο τόμο αύτοΰ
τοϋ έργου.
268. Κωνσταντίνου, « Ή μοίρα», 3-22.
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ταίας αποδίδει τον «αντιφατικό δυναμισμό» πού συμπυκνώνεται στίς
αντίμαχες κοινωνικές ροπές καί συγκεκριμενοποιείται στήν πάλη
τών τάξεων πού τίς δημιουργούν. Επομένως ώς «ήρωϊκό» καταγρά
φεται ο,τι διαθέτει τήν «προαγωγική» ιδιότητα της ιστορικής άνάπτυξης, ένώ ή βίωση της άηδίας πού προξενεί ό κόσμος της παρακ
μής άπολήγει σέ «άπραγη φυγή» άπελπισμένων, χωρίς νά μετατρέ
πει τή διαμαρτυρία γιά τήν κοινωνική έξαθλίωση σέ συσπειρωτική
διεργασία γιά τήν καταπολέμησή της.
Τά Ελεύθερα Γράμματα, μέ τή μετρημένη έλευθεριότητα στόν
τρόπο θεώρησης της τέχνης καί της καθιέρωσης τών τεχνοτροπιών,
έστιασαν τό ένδιαφέρον τους στήν παρουσίαση καί τήν ύπέρβαση τοϋ
άδιεξόδου πού βιώνει τόσο ή παλαιότερη όσο ιδίως ή νέα γενιά τών
διανοουμένων της ευρύτερης Άριστερας πού είχε γαλουχηθεϊ στό
πνεΰμα καί τή δράση της έαμικής Αντίστασης: άπό τή μία πλευρά
άναβλύζει ή προσδοκία γιά τή χάραξη μιας άλλης μεταπολεμικής
έποχής, γεγονός πού άναγγέλλουν μέ ποικίλα μηνύματα οί ξένοι
ομότεχνοί τους, καί άπό τήν άλλη τελεϊται ή συνεχής άκύρωση αύτοΰ
τοΰ οράματος στό πεδίο της κοινωνικής καί πολιτικής σκηνής μετά
τή Βάρκιζα. "Αν όμως στό βάθος της καραδοκεί ό έμφύλιος πόλεμος
καί ή πολυμέτωπη ήττα τοΰ έαμικοΰ κινήματος, ή παρέμβαση τών
εκπροσώπων της «ζωντανής τέχνης»269 θά άποσκοπεΐ στή «συμφιλί
ωση» καί στήν έγρήγορση τοΰ «παγκόσμιου πνεύματος» γιά τή διά
σωση της «τιμής τοΰ πολιτισμοΰ» στή «μαρτυρική» γενέτειρα της
δημοκρατίας. Ό Σικελιανός,270 πού ήδη έχασε τήν εμπιστοσύνη του
στή «φοβερή τάξη τών "διανοουμένων” », δηλαδή σέ όσους καταφεύ
γουν στά «θλιμμένα άπομεινάρια κάποιων ένδοξων σπιτιών πού δέν
έγκρεμίστηκαν εντελώς άκόμα», θά έκφράσει εύγλωττα αύτή τή στά
ση τοΰ «πνευματικοΰ πολίτη» πού άξιώνει τήν άσκηση μιας «πολιτι
κής κατευνασμού» στό δνομα τών άξιών τοΰ έλληνικοΰ καί παναν
θρώπινου πολιτισμοΰ. "Οταν δυό άνθρωποι συνομιλοΰν γιά τήν ειρή
νη, σέ μιά περίοδο δξυνσης τοΰ «ψυχροΰ πολέμου» πού λάδωνε τίς
((μηχανές της καταστροφής», θά μπορούσε νά έκδηλωθεϊ καί στίς δύο

269. «Συμφιλίωση» (1947, 33), «Έκκληση» (1946, 249/250).
270. «Μισή ώρα περισυλλογής» (1947^, 3-4).
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όχθες τό ΐδιο ενδιαφέρον για τήν «ύλική καί ήθική άποκατάσταση τοϋ
άνθρώπου μέσα σ’ έναν κόσμο ειρήνης».271 Ή κοινή βέβαια άνησυχία
για το μέλλον της άνθρωπότητας δέν σημαινε τήν αύτοταπείνωση
τών θυμάτων, άλλα σφυρηλατοΰσε μιά στάση Dreyfus, πού έβρισκε
πολλούς άποδέκτες τών έκδηλώσεών της.

γ) ’Ανταίος
Οΐ κοινωνικοί έπιστημονες πού έμμένουν στο σχεδίασμά της μετα
πολεμικής «άνοικοδόμησης» της χώρας, μέ γνώμονα τή «λαοκρατι
κή» άνασύνταξη τών δομών της καί πολιτικό φορέα αύτοΰ τοΰ έγχειρήματος τό «Συνασπισμό Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ», θά συσπειρωθοΰν
μέ αισιοδοξία καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις για τίς έπιμέρους πτυχές αΰτης της σύνθετης διαδικασίας. Στό πρακτικό της συμ
φωνίας της Βάρκιζας272 ή άνάπτυξη «έλευθέρου καί όμαλοΰ πολιτικοΰ βίου» άποτιμάται ώς προϋπόθεση «της δημιουργικής προσπαθείας διά τήν άνοικοδόμησιν της χώρας έκ τών έρειπίων» πού οί
«σκληροί άγώνες πρός τούς έξωτερικούς έχθρούς καί ό άδελφοκτόνος
πόλεμος» έπισώρευσαν. Στήν 11η ολομέλεια της ΚΕ τοΰ ΚΚΕ
( ’Απρίλιος 1945)273 ορίζεται ώς κεντρική πολιτική αύτοΰ τοΰ κόμ
ματος ή «πάλη γιά τήν έξασφάλιση της δημοκρατικής έξέλιξης»,
ειδικότερα γιά τό «ξερίζωμα τοΰ φασισμοΰ», τήν άπόκρουση της
μοναρχίας καί τή διεύρυνση τοΰ «μετώπου της δημοκρατίας», καί
συναφώς διευκρινίζεται ότι ή «πανεθνική» συστράτευση γιά τήν άναδημιουργία τοΰ τόπου έδράζεται στήν άρχή: «άνοικοδόμηση πρός
όφελος όλου τοΰ Έθνους καί όχι μόνο μιας πλουτοκρατικής ολιγαρ
χίας». Όσο άκόμη άπό τούς κόλπους της έαμικής ’Αντίστασης άναδύονται «όνειροπόλοι πραγματοποιοί»274 πού σχεδιάζουν τήν άνασυγκρότηση τοΰ τόπου «σέ βάρος της έκμεταλλευτικής χρηματιστι-

271.
272.
273.
274.

Βρεττάκος, «Δυο άνθρωποι», 84.
« Ή Συμφωνία», 154.
« ’Απόφαση», 243, 244, 246.
Ροϋσος, «Δημοκρατική», 379.
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κής ολιγαρχίας» καί μέ τή σύστοιχη έξουδετέρωση της «έξουσίας τοϋ
κράτους τών δοσιλόγων», τόσο θά στοιχειοθετεΐται μια έναλλακτική
«Μεγάλη ’Ιδέα» γιά τήν έγκατάλειψη τοϋ φτωχοπροδρομισμοΰ καί
τήν έκμετάλλευση τών πλουτοπαραγωγικών πηγών πρός «όφελος
όλου τοϋ λαοΰ».275 Στή 12η ολομέλεια, πού μέ τήν «καθοδηγητική
παρουσία» τοΰ Ζαχαριάδη θά έκληφθεΐ ώς «ισάξια» τής 6ης, ό
«εσωτερικός διχασμός» άνάμεσα στο «δημοκρατικό λαό» καί τήν
«προδοτική άντιλαίκή κλίκα» άνάγεται στήν άπροθυμία της άστικής
τάξης νά έκπληρώσει τόν «άστικοδημοκρατικά μετασχηματισμό»
της χώρας, κρατώντας την καθυστερημένη καί έξαρτημένη άπό τό
ξένο κεφάλαιο, καί κατά συνέπεια στήν έπέμβαση τοΰ «έξωελληνικοΰ παράγοντα» γιά τή ματαίωση τοΰ «έπιστημονικά» τεκμηριωμέ
νου προγράμματος τής «λαϊκής δημοκρατίας» πού συνοψίζεται στό
πολύπτυχο: «ενότητα - ειρήνη - ήσυχία - δουλειά - άνοικοδόμηση
-πολιτισμός».276 Ό ς πρός τό οικονομικό ύπόβαθρο της άνόρθωσης
διαπιστώνεται ή άνάγκη της συλλογικής προσπάθειας γιά τή «σοβα
ρή έπιστημονική έπεξεργασία» τών πτυχών της καί προσδοκαται
μιά πλούσια συγκομιδή τών «ειδικών έπιτροπών»277 πού τίς έρευνοΰν.
Ή δη, τόν Μάιο τοΰ 1945, έμφανίζεται ό ’Ανταίος278 ώς δεκα
πενθήμερο forum γιά τή «μελέτη τών προβλημάτων της άνοικοδόμησης» καί μέ τήν προσδοκία νά άποβεΐ «κεντρικόν όργανο σέ όσους
αισθάνονται τήν έσωτερική όρμή ν’ άνασκουμπωθοΰν στό άγιο οικο
δομικό έργο γιά τόν τόπο καί τό λαό μας». Ώ ς πρός τό σύμβολο τοΰ
περιοδικοΰ, πού ήδη είχε χρησιμοποιηθεί άπό τόν Στάλιν καί τόν
Ζαχαριάδη,279 σημειώνεται ότι ή εύθυγράμμιση μέ τίς «ζωντανές
απαιτήσεις» της έποχής προσφέρει «νέες δυνάμεις γιατί μάς βυθίζει
στίς πρωταρχικές πηγές της ζωής πού άναβλύζουν άπό τά μυστικά
βάθη τοΰ λαοΰ, όπως ή έπαφή μέ τή μάνα γη δυνάμωνε» τόν μυθικό
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γίγαντα. Τίς εισαγωγικές αύτές σκέψεις τοϋ Θεοδωρίδη280 άκολουθεΐ
ή προγραμματική έξαγγελία τοΰ Μπάτση281 για τή διεξοδική έξέταση της «ένδογενοϋς αιτίας» πού έμποδίζει τήν πλήρη ανασυγκρότηση
τής χώρας: μέ τήν άνίχνευση τών παραγόντων πού καθιστοΰν «έλαττωματική» τήν κίνηση της οικονομίας, τών μέτρων πού θά τούς
ύποχρεώσουν νά δράσουν πρός «δφελος της οικονομίας» καί τοΰ τρό
που ένταξης τοΰ διαθέσιμου δυναμικοΰ στα πλαίσια μιας νέας «οικο
νομικής οργάνωσης» θά στοιχειοθετηθοΰν οΐ προϋποθέσεις για νά
άποδεσμευθεΐ «ό λαός καί ή οικονομία του άπό κάθε άντιπαραγωγικό, άντιοικονομικο καί έκμεταλλευτικο» σκόπελο πού παρενέβαλλε
στήν πρόοδο τοΰ τόπου «μιά μονοπωλιακή κερδοσκοπική ολιγαρ
χία», δηλαδή νά θεμελιωθεί ή άνοικοδόμηση στο «άπώτερο μέλλον
σέ πλατείες καί κοινωνιστικές βάσεις». Γ ιά τήν έπίτευξη τοΰ αιτή
ματος δχι μόνο της « ’Ανοικοδόμησης» τών έρειπίων άλλά της δημι
ουργίας «μιας καινούργιας ζωής σ’ δλους τούς τομείς της κοινωνικής
δράσης» τό περιοδικά282 ένθάρρυνε τή σύμπηξη ένός «ένιαίου έπιστημονικοϋ οργανισμού», μέ τον συντονισμό τών έπιμέρους ερευνητικών
προσπαθειών καί τή συμπαράταξη τών οπαδών τοΰ «έπιστημονικοΰ
σοσιαλισμοΰ» καί τών «ειλικρινών δημοκρατιών», μέ κριτήριο σύγ
κλισης δχι τίς «άφηρημένες πολιτικές συζητήσεις» άλλά τή «θετική»
έργασία γιά τήν «προκοπή καί τή δημοκρατική άναγέννηση τοϋ τό
που». Έ τσι, τον Σεπτέμβριο τοΰ ίδιου έτους ιδρύεται ή « Επιστημο
νική Εταιρεία γιά τή μελέτη τών νεοελληνικών προβλημάτων» πού
θά γίνει γνωστότερη μέ το συντομογραφικο τίτλο: « Έπ^ιστημη)ν4ν(οικοδόμηση)», έχοντας ώς στόχο τήν άποκατάσταση μιας «ορ
γανικής ένότητας» άνάμεσα στούς διάφορους έπιστημονικούς κλά
δους, τή σύνδεσή τους μέ τήν πραγματικότητα της «έθνικής μας
ζωής» καί τήν ένταξη τών λειτουργιών τους στήν «ύπόθεση της
λαοκρατικής μετάπλασης τοϋ Έθνους».283
Ό ’Α νταίος θά τεθεί στήν ύπηρεσία της «ΕΠ-ΑΝ» καί στήν πρώ
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τη του περίοδο, ώς τήν κήρυξη έκτος νόμου τοϋ ΚΚΕ καί τοϋ ΕΑΜ,
μέ διακριτική ανοχή θά συγκροτήσει τόν ορίζοντα τών συνεργασιών
του πού θά πραγματευθεϊ θέματα της «άνοικοδόμησης» (βιομηχανία,
άγροτική οικονομία, άλιεία, ένέργεια, ορυκτός πλοΰτος, τεχνικά έρ
γα, οικιστική, έμπόριο, συγκοινωνία, δημοσιονομική πολιτική, ύγείαπρόνοια, έργατική νομοθεσία) καί έντελώς δευτερευόντως τίς έκπαιδευτικές καί πολιτισμικές της συνιστώσες καί προϋποθέσεις. Σέ συν
θήκες διωγμοΰ τών διανοουμένων τής έαμικής Άριστερας συσπειρώ
νεται πλειάδα έπιστημόνων (μέ πρόπλασμα τήν « ’Οργάνωση
Μελετών Σχεδιοποιημένης Ανοικοδόμησης» τής ΙΊΕΕΑ), πού προ
έρχονται κατά προτεραιότητα άπό τό πεδίο τών θετικών έπιστημών
(τή μερίδα τοΰ λέοντος κατέχουν οί διδάσκοντες καί οί άπόφοιτοι τοϋ
Πολυτεχνείου), γιά νά έπεξεργασθεΐ τίς έπιμέρους πτυχές τής
« Ανοικοδόμησης», χωρίς νά καταγράφεται ή δυναμική τοΰ πολιτικοϋ φορέα ύλοποίησης αύτοΰ τοΰ έγχειρήματος. Μ’ αυτήν άκριβώς
τήν τακτική έπιχειροΰν τή νομιμοποίηση τών άναλύσεών τους ώς
έπιστημονικοΰ πρώτιστα λόγου πού εχει στό στόχαστρό του τήν
άνάδειξη τής «βιωσιμότητας» τής Ελλάδας μέ πολλές δυνατότητες
νά καταστεί «μιά άληθινά πλούσια χώρα».234 Πρόκειται δηλαδή γιά
τήν άντιστροφή τών όρων σχεδιασμοΰ καί πραγματοποίησης τής
«Μεγάλης ’Ιδέας», λόγω τής έπενέργειας τών ιδεολογικών άντισωμάτων πού είχε ένσταλάξει στά πνεύματα ή ήγεσία τοϋ ΚΚΕ, μέ
σαφή τήν πρόταξη τών ((παραγωγικών δυνάμεων» (γεγονός πού πι
στοποιείται στή σύνθεση τής ύλης τοΰ περιοδικοΰ καί στίς εμμεσες
διατυπώσεις τών συνεργατών του) στή διαδικασία «άνόρθωσης» τοΰ
τόπου. Θά μποροΰσε ίσως νά νοηθεί ότι μιά τέτοια έπιλογή συνιστοΰσε άπλώς άποτέλεσμα ένός έπιμερισμοΰ τής συνολικής έπιστημονικής έργασίας, πού ύποβαστάζει τή σύλληψη τής « Ανοικοδόμησης»,
έφόσον καί ό «Τομέας έκπαιδευτικών» τής «ΕΠ-ΑΝ» είχε νά έπιδείξει μιά ορισμένη συγκομιδή έρευνών γιά τή βασική καί τήν άνώτατη
εκπαίδευση καί τήν καταπολέμηση τοΰ άναλφαβητισμοΰ (σέ συνερ
γασία μέ τήν ομόλογη « Εταιρεία», όπου πρωτοστατεί έπίσης ό Κ.
Δ. Σωτηρίου), ένώ αυτοδύναμα άναπτύσσεται ό (νέος) «Έκπαιδευ-

284. Μάξιμος, « Ή Ελλάδα», 78-79.
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τικός Όμιλος».285 Δεν υπερβαίνει ώστόσο τό 10% τών ενεργών με
λών τής «ΕΠ-ΑΝ» τό έπιστημονικό δυναμικό πού συγκροτεί τόν
«Εκπαιδευτικό Τομέα» έρευνας, τελευταΐον στή σειρά διάρθρωσης
τών δραστηριοτήτων τής «Εταιρείας», μετά τούς «Οικονομικό»,
« ’Αγροτικό», «Τεχνικό», «Βιομηχανικό», «Υγειονομικό» καί «Νο
μικό». Οί κίνδυνοι διολίσθησης σέ έναν «τεχνοκρατισμό» τής ’Αριστερας είναι πάντως περισσότεροι όσο αύτή διεκδικεΐ πρωτεύουσα
θέση στήν έγχώρια πολιτική σκηνή, με «έπιστημονικά» τεκμηριωμέ
νες προτάσεις γιά τήν άνάπλασή της, ένώ στή δεύτερη φάση τοϋ
’Ανταίου διευρύνεται έκδηλα ό κύκλος τών ένδιαφερόντων του στό
πεδίο τών ιδεών καί τοΰ πολιτισμοΰ. Τό μεταφραστικό έξάλλου έργο
τοΰ περιοδικοΰ286 είχε κινηθεί στήν άρχική περίοδο, όταν ήταν ισχνό,
στήν ίδια τροχιά (με ειδήσεις γιά τήν άγροτική μεταρρύθμιση στήν
Ουγγαρία, τό διετές «πλάνο» στήν Τσεχοσλοβακία καί τήν υδροηλε
κτρική παραγωγή στή Γαλλία), ένώ ή θεωρητική ύποστύλωση τών
συναφών κειμένων καθιστά άναπόφευκτη τήν ένταξη τής «ΕΠ-ΑΝ»
στήν «Παγκόσμια ’Ομοσπονδία Επιστημονικών Έργατών», ό άντιπρόεδρος τής όποίας J. D. Bernal287 διευκρινίζει ότι ένδιαφέρεται
γιά τά «ζωτικά ζητήματα» τής έποχής (χρήση τής άτομικής ενέρ
γειας, στέγη, ιατρική περίθαλψη, «άνασυγκρότηση τής έθνικής βιο
μηχανίας»), Εντελώς σποραδικά παρεμβάλλεται ή προσέγγιση τοΰ
«κοινωνικοΰ άνθρωπισμοΰ»288 ώς γονιμοποιού στοιχείου τής γενικής
μόρφωσης καί ή άναγνώριση τοΰ ρόλου τής φυσικής289 στήν άνατοποθέτηση τών φιλοσοφικών προβλημάτων. Ό σο όμως προχωροΰσε ό
έμφύλιος πόλεμος, τόσο στόν ολοένα φθίνοντα πυρήνα τής «ΕΠ-ΑΝ»
καί τοΰ ’Α νταίου (ήδη ό ’Α. ’Αγγελόπουλος έκδίδει τή Ν έα Οικονο
μία μέ σαφώς πλατύτερο προσανατολισμό) θά γίνεται κατανοητό
ότι ή « ’Ανοικοδόμηση» συνεπάγεται πρώτιστα τήν άνασυγκρότηση
τής άστικής τάξης καί τήν αύταρχική κραταίωση τής κυριαρχίας της,
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UH

γεγονός πού δεν άφηνε περιθώρια στήν (κομμουνιστική) ’Αριστερά
νά έλιχθεΐ πολιτικά παρά μόνον (καί με τά δικά της λάθη, δπως ή
άποχή άπό τίς έκλογές τοϋ 1946) νά όδηγηθεΐ στήν ένοπλη άμφισβήτηση καί «αυτοάμυνα». Με τήν επίγνωση της ισορροπίας τών
(('ΐπερδυνάμεων» στήν πλανητική πολιτική οί εισηγητές της έαμι
κής άνασύνταξης της χώρας διαβλέπουν στήν «άμερικανοκρατία» δχι
μόνο τήν οικονομική άλλά καί τήν πολιτική καί κοινωνική πλευρά της
εξάρτησης. Έ να άπό τά τελευταία θύματα τοΰ έμφυλιακοΰ καθε
στώτος ύπηρξε ό Δ. Μπάτσης, διευθυντής τοΰ Ανταίου.

δ) ΚΚΕ καί έκπαιδευτιχοΐ
Οί «διανοούμενοι προλετάριοι» έδωσαν ένα μέρος τοΰ στελεχικοΰ
δυναμικοΰ τοΰ ΣΕΚΕ(Κ) καί συνάμα έφεραν σέ πέρας, μαζί μέ άλ
λους συντελεστές, τήν πολιτική του πρόταση γιά τήν ένίσχυση της
οικονομικής οργάνωσης τών δημοσίων ύπαλλήλων. Εκπαιδευτικοί
τής πρώτης κυρίως βαθμίδας, δπου ή συνδικαλιστική πρακτική είχε
μακρά παράδοση καί ή συζυγία δημοτικισμοΰ καί σοσιαλισμοΰ ύπηρςε συγκεκριμένη, άναδεικνύονται στον ήγετικό μηχανισμό τοΰ ΚΚΕ,
ή «μπολσεβικοποίηση» τοΰ οποίου θά εύοδωθεϊ καί με τήν άναβάθμιση τοΰ ρόλου τών «οργανωτών» καί τών «δασκάλων» πού κατέ
χουν καί διδάσκουν τή «μαρξιστική-λενινιστική θεωρία».290 Μέ
αφορμή τό «Μακεδονικό» θά διωχθοΰν άθρόα (φιλο)κομμουνιστές
δάσκαλοι, ένώ ό χώρος εύθύνης της επιμόρφωσής τους, τό Μαράσλειο Διδασκαλείο καί ή Παιδαγωγική ’Ακαδημία, σύντομα θά κατηγορηθεϊ γιά φυτώριο «μαλλιαροκομμουνιστών» με τίμημα —inter
alia— τόν έξαναγκασμό σέ παραίτηση τοΰ Ί . Ίορδανίδη καί τή
μετάθεση της Ρ. Ίμβριώτη. Ό πρώτος είναι μέλος τοΰ ΚΚΕ καί ή
δεύτερη άπομακρύνεται άπό τόν περίγυρό του, δταν έκδίδεται ή Νέα
’Α γω γή πού θά διαφοροποιηθεί πρός τίς προτάσεις τοΰ Γληνοΰ καί
τής πλειοψηφίας τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου, μολονότι στή στιγμή
τής διάσπασής του θά συμπράξουν καί οί κομμουνιστές γιά νά σχη-
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ματισθεΐ το μέτωπο άπό τούς «δημοκράτες» ώς τούς «επαναστατι
κούς μαρξιστές».291 Οί τελευταίοι στήν κρίσιμη συνέλευση τοϋ συλλό
γου τών δημοτικιστών ύπογραμμίζουν δτι το προλεταριάτο «άνεβαίνει στήν κοινωνική σκηνή σαν φορέας καί ένσαρκωτής κάθε προοδευτικοΰ ΐδανικοΰ», γεγονός πού έπιβάλλει στον Εκπαιδευτικά Όμιλο
νά τά έγκολπωθεΐ καί νά «άποσπάσει άπό τήν κυρίαρχη τάξη τίς
δυνατές έκπαιδευτικες μεταρρυθμίσεις» πού θά ύποβοηθήσουν τή δι
εξαγωγή τοΰ «άπελευθερωτικοΰ» του άγώνα.
Στον Ριζοσπάστη292 σχολιάζεται συγκαταβατικά ή «Διακήρυ
ξη» τής πλειοψηφίας καί ή συμμαχία πού τή συγκρότησε, γιά νά
«χτυπηθεί ό κίνδυνος τής έκπαιδευτικής άντίδρασης», με πρωτεργά
τη τον Γληνό, ό όποιος δεν θά «διστάσει νά πάρει τήν κατεύθυνση»
πού θά τοΰ ύπαγορεύσουν οΐ «άντικειμενικοί δροι τοΰ κινήματος τών
δασκάλων». Ό διευθυντής τής 'Α ναγέννησης τόν Σεπτέμβριο τοΰ
ίδιου έτους τή μετατρέπει σε δργανο τοΰ «σοσιαλιστικοΰ δημοτικισμοΰ», με τήν ύπόμνηση δτι ό δρος «σοσιαλισμός» νοείται στή «γενι
κή θεωρητική σημασία του», χωρίς νά έξαντλεΐται σε μιά συγκεκριμέ
νη «πολιτική ταχτική» πού ξεχωρίζει τά συναφή κόμματα σε «σοσι
αλιστικά ή σοσιαλδημοκρατικά καί κομμουνιστικά».293 Άναζητοΰσε
λοιπόν μιά θέση στήν ’Αριστερά ώς μαχόμενος διανοούμενος ό Γληνός, δταν κυκλοφορεί ή Νέα ’Α γω γή 29'' πού άποσκοπεΐ στό «κριτικό
άνασκάλεμα τής κοινωνιολογικής βάσης τής παιδείας καί τοΰ περιε
χομένου της, τών μεθόδων τής άγωγης καί τής διδασκαλίας» καθώς
καί στήν κατάθεση τών άνησυχιών σχετικά με τά άποτελέσματα τής
παιδαγωγικής πράξης στίς χώρες, δπου «δροι εύνοίκοί», πού έχουν
κερδηθεϊ μέ τούς «μεγάλους άγώνες τών μαζών», έπιτρέπουν τήν
«έξέλιξή της». Ά πό τίς μεταφράσεις πού φιλοξενεί τό περιοδικό
(στίς όποιες θά πρέπει νά προστεθεί καί τό παράρτημα: ’Αστική καί
προλεταριακή Ηθική τοΰ Boyer) καί τήν έλληνική άρθρογραφία, πού
κυρίως πραγματεύεται τήν κρίση τοΰ «έκπαιδευτικοΰ δημοτικι-
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σμοϋ», καταφαίνεται ή πρόθεση της συντακτικής του ομάδας νά τό
καταστήσει όργανο τοϋ εγχώριου τμήματος τής «Διεθνοΰς τών έρ
γατών τής έκπαίδευσης», όπως άλλωστε τήν καταχωρίζει καί ή In
ternationale des Travailleurs de l'Enseignement. Τό έλληνικό πάντως
«τμήμα» τής Ι.Τ.Ε. διατήρησε, μέ ορισμένες αύξομειώσεις στή δυνα
μική του, πού συναρταται με τίς άνάλογες διακυμάνσεις τής πολιτι
κής σκηνής τοΰ τόπου, καί μετά τήν έκπνοή τής Νέας Ά γω γης τήν
υπόσταση του, παρεμβαίνοντας στό συνδικαλιστικό πεδίο τής πρω
τοβάθμιας καί δευτεροβάθμιας έκπαίδευσης καί προωθώντας κινη
τοποιήσεις έναντίον τοΰ πολέμου καί τοΰ φασισμοΰ, σύμφωνα βέβαια
με τά ιδεολογικοπολιτικά συμφραζόμενα τής κομμουνιστικής ’Αρι
στερός αύτής τής περιόδου. Στούς Νέους Πρωτοπόρους συχνά άφιερώνεται ή στήλη « Ή γωνιά τών έκπαιδευτικών» σέ ειδήσεις γιά τήν
ΰποβάθμιση τής έλληνικής έκπαίδευσης καθώς καί για τίς προόδους
τής «λαϊκής παιδείας» στήν ΕΣΣΔ. Τό 1933, γιά παράδειγμα, δέν
είναι μόνο τό έτος πού συγκαλεΐται τό διεθνές συνέδριο «ένότητας
τών έκπαιδευτικών», στό όποιο θά μετάσχει καί ή «παράταξη τών
προοδευτικών» Ελλήνων δασκάλων καί καθηγητών, άλλα καί έκτινάζεται ό «έκπαιδευτικός φασισμός» (στήν προετοιμασία του κατα
λογίζονται τώρα καί τά «Μαρασλειακά») μέ τή «λαϊκομοναρχική»
κυβέρνηση πού έντείνει τήν τρομοκρατία έναντίον «κάθε προοδευτικοΰ στοιχείου»295 τής έκπαίδευσης.
Οί διώξεις αύτές πολλαπλασιάζονται τό 1935 καί ιδίως κατά τή
μεταξική δικτατορία πού άντιλαμβάνεται τήν προηγούμενη ιστορία
τών έκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων ώς μετατροπή τοΰ σχολείου σε
«μέσον προπαρασκευής τής κομμουνιστικής έπιβολής»296 καί ένδιαφέρεται νά άποδείξει ότι ή «έθνικοσοσιαλιστική άγωγή» άποτελεΐ «γνή
σιον έλληνικόν προϊόν».297 Κατά τήν άρχική έκδίπλωση τής ’Αντί
στασης, στούς κόλπους τής «Κεντρικής Πανυπαλληλικής Επιτρο
πής» —πού καθοδηγείται άπό τό ΕΑΜ— καί τής « Εθνικής ’Αλλη
λεγγύης» πρωταγωνιστοΰν έκπαιδευτικοί τών δύο πρώτων βαθμιδών

295. « Ό έκπαιδευτικός», 241.
296. X. Νοΰτσος, Προγράμματα, 258.
297. Τσίριμπας, Οΐ πρωτοπόροι, 7.
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πού στή συνέχεια, μέ πλήθος άλλων συναδέλφων τους, θά έμψυχώσουν τήν ΕΠΟΝ καί θά στελεχώσουν τόν ΕΛΑΣ. Ή «Γραμματεία
Παιδείας» τής ΠΕΕΑ άποδέχεται τό «Σχέδιο μιας λαϊκής Παιδεί
ας», πού είχε συνταχθεϊ άπό ομάδες έργασίας τοϋ ΕΑΜ καί της
ΕΠΟΝ πού έμπνέονται άπό τή σκέψη τοΰ Γληνοϋ, καί ώς μορφή
«οργανωμένης Λαϊκής Πολιτείας» στήν «Ελεύθερη Ελλάδα» θεω
ρεί ώς πρωταρχική ύπόθεση τήν άνύψωση «πνευματικά, ήθικά καί
ύλικά τοΰ έργαζόμενου λαοΰ». Έ τσι αύτός θά άποκτήσει τήν ικανό
τητα νά «πολλαπλασιάσει τήν παραγωγή τών ύλικών πολιτιστικών
άγαθών», νά έκμεταλλευθεΐ καί νά άναπτύξει τίς «πλουτοπαραγωγικές πηγές» τής χώρας, νά «προαγάγει τόν πνευματικό πολιτισμό
μας» καί νά οργανώσει τούς θεσμούς τοΰ κράτους ώς «πραγματικά
έλεύθερος λαός».298 Ή «Γραμματείας Παιδείας» πρόλαβε, στήν
οχτάμηνη δράση τής ΠΕΕΑ μέ ύπεύθυνο τόν καθηγητή Π. Κόκκαλη,
νά άνασυντάξει —inter alia— τή στοιχειώδη έκπαίδευση καί νά μεριμνήσει γιά τήν κατάρτιση «προσωρινών δασκάλων» μέ τή λειτουρ
γία τών «Παιδαγωγικών Φροντιστηρίων» τοΰ Καρπενησιού (Κ. Σω
τηρίου, Μ. Παπαμαύρος) καί τής Τύρνας (Ρ. Ίμβριώτη). Μετά τή
συμφωνία τής Βάρκιζας καί στό πνεϋμα τοΰ προγράμματος τής
«Λαϊκής Δημοκρατίας» τοΰ «Συνασπισμού Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ»,299
πού οραματίζεται ή έκπαίδευση νά προσαρμοσθεΐ «άπόλυτα στίς
πραγματικές ύλικές καί πνευματικές άνάγκες τοΰ λαοΰ», θά άνασυσταθεΐ ό Εκπαιδευτικός Όμιλος καί σέ συνεργασία μέ τόν οικείο
«Τομέα» τής ΕΠ-ΑΝ θά έπιδιώξει νά προωθήσει τήν ιδέα τής «άνασυγκρότησης» όλων τών βαθμιδών τής έκπαίδευσης, μέ ύπομνήματα
καί εισηγήσεις στίς άνά Δευτέρα τακτές συγκεντρώσεις του. Ή
«λευκή τρομοκρατία» ήδη είχε συμπορευθεΐ μέ μία δέσμη νομοθετι
κών μέτρων καταστολής «πρωτοφανούς έκτασης» καί «παρασυνταγματικής»300 ύφής, όταν μέ τήν «τυπική» έναρξη τοΰ έμφυλίου πολέ
μου άφαιροΰνται οριστικά οΐ δυνατότητες γιά όποιαδήποτε έκπαι-

298. Σχέδιο, 1/2.
299. Πρόγραμμα, 13.
300. Άλιβιζάτος, Οι πολιτικοί, 458-524.
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δευτική μεταρρύθμιση αν δεν άνταποκρίνεται στίς ((ιδεολογικές κα
τευθύνσεις τοϋ Έλληνοχριστιανικοϋ πολιτισμοΰ».301

III. Ο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ.» ΩΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ TOT ΚΚΕ.»

/. Ή γενιά της «μπολσεβικοποίησης» αΰτοελεγχεται
Ή έπισήμανση τοϋ Μάξιμου302 δτι ή «άντιπολιτευτική» δίνη πού
συντάραξε τούς κόλπους τοϋ ΚΚΕ, άμέσως μετά τή δικτατορία τοΰ
Π αγκάλου, δεν μποροΰσε νά άποτραπεΐ, άκόμη κι άν «δεν ύπήρχε ή
διεθνής άντιπολίτευσις», άφορά τή διανοούμενη ήγετική μερίδα τής
γενιάς τής «μπολσεβικοποίησης» πού ήδη έχει τά πρώτα στοιχεία
γιά νά κρίνει τον βαθμό τής άντιστοιχίας τών στρατηγικών της έπιλογών μέ τήν εγχώρια πραγματικότητα. ’Απ’ αύτή τήν άποψη έκδιπλωνόταν ενας νέος «γεωργιαδισμός», χωρίς βέβαια τον Γεωργιάδη,
πού έχει ώστόσο στο ένεργητικό του καί τήν πρώιμη άπόρριψη τών
«άντιπολιτευτικών»301 δραστηριοτήτων τοΰ Τρότσκι καί τή διαπί
στωση δτι ή «ύπολανθάνουσα» κρίση τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος
συναρτάται μέ τήν έλλειψη ένός «πυρήνα» ΐκανοΰ νά άφομοιώσει τίς
«έπαναστατικές μέν, άλλά βγαλμένες άπό τή φαντασία» άντιλήψεις.
Τοΰτο σήμαινε δτι ή θεμελιώδης διαφωνία τών «λικβινταριστών» (ό
ρωσομαθής Χαΐτάς άνέσυρε τον δρο «λικβινταρισμός» πού χρησιμο
ποίησαν οΐ Μπολσεβίκοι τό 1908 γιά τήν άντιμετώπιση τών βλέψε
ων «μερίδας διανοουμένων νά διαλύσουν τό κόμμα μέ δλα τά μέ
σα»)304 μέ τή «σταλινοποιημένη» ήγεσία τοΰ ΚΚΕ έγκειται στή δια
φορετική άξιολόγηση τής φάσης πού διέρχεται τό «κομμουνιστικό
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καί έργατικό γενικά κίνημα» στήν Ελλάδα, δηλαδή στήν άναγνώριση τής προτεραιότητας νά κατανοηθοϋν με έπάρκεια οΐ «ιδιομορφί
ες» τής χώρας πού θά επιτρέψουν τήν «έπιτάχυνση τής προλεταρια
κής έπανάστασης». Επομένως ή κίνησή τους άπλώς συμπίπτει
«ΐστορικώς» με τή συγκρότηση τών «ορθοδόξων μαρξιστών-λενινιστών» στή Σοβιετική Ένωση λόγω τών δυσχερειών τής «Σοσιαλι
στικής ’Ανοικοδόμησης» καί τών σύστοιχων «όπορτουνιστικών κινδύ
νων».105
Μ’ αύτήν άκριβώς τή συλλογιστική καθίσταται προφανές γιατί ή
όλη έπιχειρηματολογία τών Επιστολών τοϋ Π. Πουλιόπουλου πρός
τή διοίκηση τοϋ ΚΚΕ άπορρέει άπό τήν άνάγκη όριοθέτησης τών
ένδογενών συνθηκών τής ύπαρξής του ώς έπαναστατικοϋ κόμματος.
Τά συμπτώματα μάλιστα τής «διαρκούς» έσωτερικής του κρίσης
συμπυκνώνονται στήν άπουσία «ήγετικοϋ πυρήνα» μέ «μαρξιστική
κατάρτιση» κα'ι πολιτική ικανότητα νά προσαρμόσει τίς «κομμουνι
στικές άρχές» στίς «συγκεκριμένες» συνθήκες, τήν «άπαρχής κακή
ποιοτική σύνθεση» τοϋ κόμματος, πού συνεχώς χειροτερεύει, καί τήν
άσυμβατότητά του μέ τό «αύθόρμητο κίνημα τών μαζών» πού άριστεροποιεΐται, ένώ ώς αϊτιά της λογίζονται ή «οΐκονομικοκοινωνική»
θέση καί ψυχολογία τής έργατικής τάξης, ή «έμπορομεσιτική» σύ
σταση τής οικονομίας καί ή καπιταλιστική καθυστέρηση, ή ισχνή
σοσιαλιστική παράδοση καί «μαρξιστική καλλιέργεια» καθώς καί ή
εισροή «τυχοδιωκτικών στοιχείων» στίς γραμμές τοΰ κινήματος. Μέ
τό βάρος αύτών τών έκτιμήσεων προτείνεται νά άντιμετωπισθεΐ ή
κρίση όχι ώς άνταγωνισμός «τάσεων», άλλά ώς προϊόν τής «άμορφίας» τοϋ ΚΚΕ πού τό έκθέτει σέ διαδοχικές ταλαντεύσεις «άπό τόν
άκρότατο έξτρεμισμό στόν καθαρώτερο οπορτουνισμό». Ή διαφο
ρετική ώστόσο ταυτότητα τών πόλων πού άναδύονται καί έπιτελοϋν
αύτή τή σύγκρουση καταγράφεται πρώτιστα ώς άντίθεση τρόπου
έργασίας: άπό τή μιά πλευρά χρησιμοποιείται ό «Μαρξισμός» καί ό
«Λενινισμός» ώς «έφτασφράγιστο Ταλμούδ», πού φαίνεται νά προ
σφέρει «έτοιμες λύσεις» σέ κάθε πρόβλημα, κι άπό τήν άλλη άναδεικνύεται ή «ζωντανή μέθοδος καί θεωρία βγαλμένη άπό τήν πείρα»

305. Πουλιόπουλος, «Προβλήματα», 84, 89.
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τών παρελθόντων άγώνων, ή όποία έπιβάλλεται «έδώ στήν Ε λ λά 
δα» νά έμπλουτισθεϊ, έξάγοντας «μέ τήν ϊδια μέθοδο νέα διδάγματα
νέας πείρας» για τήν αρτίωση της «έπαναστατικής θεωρίας τοϋ έλληνικοΰ προλεταριακού κινήματος» ώς ολοκληρωμένου μέρους της
«διεθνοΰς πείρας».306
Ά π ό τήν άποθησαύριση μιας τέτοιας βιωμένης συνεργίας στήν
καθοδήγηση τοϋ ΚΚΕ προκύπτουν ώς ύποχρέωση τών «ύγιών στοι
χείων»307 του τά έξης:
α) «γενική άνακάθαρση» καί «νέα επιλογή» γιά τήν εξεύρεση τών
κατάλληλων «προλεταριακών καί διανοουμένων» στελεχών πού θά
άπομακρύνουν τούς «πολιτικώς άνεξέλιχτους» καί «εύκολοδημαγώγητους»β) «συνειδητή» οργάνωση καί διεύθυνση της δράσης τοϋ κόμμα
τος άπό ενα «έπιτελεϊο» επιφορτισμένο μέ τήν έξουδετέρωση τοΰ
«χυδαίου ρωμέικου έμπορομεσιτικοΰ κομμουνισμού» καί τών μορφών
της «αύτοματικότητας» (πού θεματοποιοΰνται άπό τή «Spontaneitàtstheorie» τών Pannoekoek καί Luxemburg)·
γ) διεύρυνση της ένδοκομματικής μορφωτικής έργασίας καί εύμέθοδος έπιμερισμός καί έλεγχος της δράσης πού θά έξαφανίσει τά
«νοσηρά» παράσιτα τοϋ «τυχοδιωκτικού ψευτοεπαναστατισμοΰ» καί
τοΰ «στενοΰ έργατιστικοΰ πνεύματος»·
δ) «έπιστημονική» έπεξεργασία τών άρχών τοϋ «μαρξισμοΰ λενι
νισμού» (ό όρος χωρίς παύλα), μέσα άπό τή γενίκευση της «πραχτικής πείρας» τών άγώνων τοϋ έλληνικοΰ προλεταριάτου σέ «συνδυα
σμό» με τίς διεθνείς του άντιστοιχίες·
ε) ένεργοποίηση τών στελεχών τοϋ κόμματος στούς συνδικαλι
στικούς τομείς τών «προλεταριακών κέντρων» της χώρας, όπου θά
συνδέεται όμαλά ή έκδίπλωση τοΰ καθημερινοΰ άγώνα τών έργατών
με τόν «τελικό» του σκοπόστ) «δημοκρατικοποίηση» τοΰ «συγκεντρωτισμού» πού διέπει τή
λειτουργία τοϋ κόμματος, κατάργηση τών «έξ έπαγγέλματος έπα-

306. Πουλιόπουλος, «Γράμμα», I-VII.
307. Πουλιόπουλος, «Γράμμα», I-VII.
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ναστατών» καί κατοχύρωση της οικονομικής αύτάρκειας τών τοπι
κών οργανώσεων γιά τήν έξυγίανση της οργανωτικής τους δομήςζ) ((υπομονετική» διαφώτιση τών « Άρχειομαρξιστών» γιά τίς
«διαλυτικές» συνέπειες πού έπιφέρει ή «άντιμαρξιστική» άποσύζευξη θεωρίας καί πράξηςη) τροποποίηση τών διαδικασιών έπανόδου τών μελών της «Τρί
της κατάστασης», ιδίως όσων είχαν άναπτύξει παλαιότερα αξιοση
μείωτη «προπαγανδιστική κομμουνιστική έργασία», στό κόμμαθ) εγκατάλειψη τών «ταχτικών» συνθημάτων γιά τήν «ένιαία καί
άνεξάρτητη» Μακεδονία καί Θράκη μέ τήν ταυτόχρονη διακήρυξη
δτι ή οδός γιά τήν αύτοδιάθεση τοϋ «μακεδονικού λαοΰ» περνά άπό
τήν ίδρυση τής Βαλκανικής ομοσπονδίας τών «έργατοαγροτικών
Δημοκρατιών»ι) σύνταξη νέου προγράμματος μέ βάση τίς άποφάσεις της Κομ
μουνιστικής Διεθνοΰς καί
ια) έκδοση θεωρητικοϋ οργάνου στό όποιο «έλεύθερα νά άνταγωνιστοΰν» όλες οί άπόψεις γιά τά προβλήματα τοΰ κινήματος.
Κατά τή διελκυστίνδα τών άνταπαντήσεων στό στόχαστρο τής
ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ308 βρίσκεται ό «άντιδραστικός μικροαστισμός» καί
άπλώς σημειώνεται δτι έμπεριέχει τά σπέρματα μιας έχθρότητας
πρός τήν Κομμουνιστική Διεθνή, ένώ άπό τήν πλευρά τοΰ Πουλιόπουλου γιά τήν ώρα άπαιτεΐται ή σφαιρική ένημέρωση σχετικά μέ τά
οικονομικά καί πολιτικά προβλήματα της «σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης» στήν ΕΣΣΔ. Οί «λικβινταριστές» διαγράφονται οριστικά τόν
Σεπτέμβριο τοΰ 1927 καί τόν έπόμενο μήνα ή «κεντριστική» μειο
ψηφία τοΰ Πολιτικοΰ Γ ραφείου συμπαρατάσσεται μ’ αύτούς ιδρύον
τας τήν «Ενωμένη ’Αντιπολίτευση» πού θά έπιδιώξει, τόσο θετικά
δσο, κυρίως, άρνητικά, νά προσδιορίσει με περισσότερη σαφήνεια τήν
ιδεολογική καί πολιτική της ταυτότητα.

308. Επίσημα χείμενα, Β ', 348-354 (6-6-1927).
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2. Σπάρτακος: όργανο της ασυνείδητης προλεταριακής
πρωτοπορίας»
Ό τίτλος τοϋ περιοδικοΰ θά ΰπερσκελίσει τό όνομα της « Ενωμένης
’Αντιπολίτευσης» τοϋ ΚΚΕ, με τήν υπόμνηση τοϋ εγχειρήματος
«Spartakus-Bund» καί τήν κατάφαση τών προβλέψεων τοϋ «Λουξεμπουργισμοϋ» γιά τήν έξέλιξη της ρωσικής έπανάστασης. Στό προ
γραμματικό κείμενο τοϋ Σπάρτακου
τοϋ οποίου ό πίνακας τών
περιεχομένων έμφανίζεται καί στά γερμανικά, έπαναλαμβάνεται ή
έπιδίωξη της «έπιστημονικής καθοδήγησης» τοΰ έργατικοϋ κινήμα
τος στήν Ελλάδα, μετά τήν πιστοποίηση της άνυπαρξίας «συστη
ματικής» έπεξεργασίας τοϋ μαρξισμοΰ ώς «όπλου της συνειδητής
προλεταριακής πρωτοπορίας στούς πραχτικούς της άγώνες» καί όχι
«δογματικά». Μέ τήν έπίκληση τοΰ Λένιν (δηλαδή τό άπόσπασμα
άπό τό Τί νά κάνουμε πού κοσμεί τήν προμετωπίδα τοΰ περιοδικοΰ)
υποστηρίζεται ότι είναι άδιανόητο έπαναστατικό κίνημα χωρίς έπαναστατική πράξη, μά καί χωρίς έπαναστατική θεωρία ή τελευταία
είναι «τυφλή», έφόσον της προσφέρει —στό μέτρο βέβαια πού άποτελεΐ τήν «έπιστημονική μέθοδο» γιά τήν τελεσφόρα πλεύση της
«πάλης στούς τελικούς της σκοπούς»— «άνώτερη συνείδηση» καί
ορθή κατεύθυνση. Ό Σπάρτακος κυκλοφόρησε σέ μιά περίοδο όπου
τό Άρχεΐον Μαρξισμού καί ή Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση είχαν
άναστείλει τήν έκδοσή τους καί θά ολοκληρώσει τόν κύκλο του (άφοΰ
παρεμβληθοΰν έκτεταμένα χρονικά διαστήματα μέ τή μορφή έφημερίδας) τό φθινόπωρο τοΰ 1934. Κατά τή σταδιοδρομία του αύτή
έπιτελεΐ τή λειτουργία πρωτογενοΰς μαρτυρίας γιά τή θεωρητική
καί πολιτική έμβέλεια τών άναλύσεων καί τών άγώνων τής αύτοτελοΰς «άντιπολιτευτικής» κίνησης στή σύλληψη καί τήν άντιμετώπιση
τών προβλημάτων της ιστορικής συγκυρίας καθώς καί τοΰ τρόπου
διάθλασης, μέσα στό έλληνικό κομμουνιστικό κίνημα, της σύγκρου
σης τοΰ «τροτσκισμοΰ» μέ τόν «σταλινισμό». Ειδικότερα ή συμβολή
αύτή έπιμερίζεται στά έξης σημεία:

,309

309. Βλ. παρακάτω ο. 484.

110

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

α) Ό αύτοπροσδιορισμός της ταυτότητας τοϋ «Σπάρτακου» εχει
ώς άφετηρία τήν επισήμανση τών κενών στίς άποφάσεις τοϋ τρίτου
τακτικού συνεδρίου τοϋ ΚΚΕ,310 τά όποια χρεώνονται στήν «ψευτολενινιστική» του διοίκηση, με τήν άγνόηση τής «συστηματικότερης
οργάνωσης» πού έλαβε ή εγχώρια κεφαλαιοκρατία, τής ανάδυσης
χρηματιστικοϋ κεφαλαίου μέ τήν ξένη συνδρομή, τής ύφεσης τών
ανταγωνισμών στίς πολίτικες μερίδες τής άρχουσας τάξης, τής
δξυνσης τών επιθέσεων πού δέχεται ή έργατική τάξη καί τό κόμμα
της καθώς καί τής άνάγκης νά προβληθεί πειστικά τό περιεχόμενο
τής ((έργατοαγροτικής κυβέρνησης» σε άντιπαράθεση με τόν κυβερ
νητικό σχεδίασμά «σταθεροποίησης» τής οικονομικής καί κοινωνικής
ζωής τοϋ τόπου. Στήν άνάλυση αύτή εδράζεται ή άξίωση νά συντε
θούν τά δύο είδη τών ((καθηκόντων» τοϋ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος
(δηλαδή τής οργάνωσης τών έργατών καί τής «ύπομονετικής» προπαγάνδισης τών ιδεών του άπό τή μιά καί τοϋ έπαναστατικοϋ μετα
σχηματισμού τής κοινωνίας άπό τήν άλλη) καί ή ύπεροπτική καταδί
κη τής ((γραφειοκρατικής άκρισίας», πού έπιμένει στή ((στατική»
άντίληψη γιά τήν άδυναμία τοϋ καπιταλισμοΰ νά ύπερβαίνει τίς «έκάστοτε»3" κρίσεις του. Πάντως ή ήγεσία τοϋ «Σπάρτακου» έμμένει
στή συμπληρωματική (καί δχι στήν αύθύπαρκτη ή τήν άντίμαχη)
πρός τό ΚΚΕ δραστηριότητα, καί πρώτιστα στήν κριτική τής θεωρη
τικής μήτρας τών πολιτικών του άποφάσεων. Σ’ αύτήν άκριβώς τήν
άνάγκη ύπακούει ή άνασυγκρότηση τής ιστορίας τών σοσιαλιστικών
ιδεών καί τής ομόλογης πρακτικής, καί ιδίως ή «άβίαστη διαμόρφω
ση τών ρευμάτων μέσα στήν έπαναστατική πρωτοπορία καί στίς
μάζες».312 Πρόκειται, κατά προτεραιότητα, γιά τήν ισότιμη μετα
χείριση τών «Μπολσεβίκων-Λενινιστών» τής Σοβιετικής Ένωσης
καί τών διεθνών τους έρεισμάτων. Βαθμιαία ή έγγύτητα με τή «Διε
θνή ’Αριστερή ’Αντιπολίτευση» θά έδραιωθεΐ, χωρίς νά συνεπάγεται
τήν άκριτη προσήλωση στίς άποφάσεις της, μέσα άπό τόν ύπομνηματισμό καί τή μετάφραση τών σχετικών κειμένων τών οργανώσεων

310. ((Θέσεις τής ’Αντιπολίτευσης», 3-6.
311. Πουλιόπουλος, «Προβλήματα», 84.
312. Πουλιόπουλος, «Προβλήματα», 86.
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αυτών ή τοϋ ίδιου τοΰ Τρότσκι, πού δεν έξαντλοΰνται βέβαια στήν
τρέχουσα πολιτική έπικαιρότητα. Ό ηγετικός πυρήνας τοΰ «Σπάρ
τακου» πάντως δέν εγκαταλείπει τή σκέψη καί τήν πράξη τοΰ Αένιν
στούς «λενινιστές» όπαδούς τοΰ Στάλιν, άλλά συχνά άνατρέχει στό
έργο του καί μέ τή δική του όπτική έπιδιώκει νά έρμηνεύσει τίς τύχες
της ρωσικής Έπανάστασης. Συνάμα έπικαλεΐται τή δυτικοευρω
παϊκή παράδοση τοΰ «επαναστατικού μαρξισμού» καί πρώτιστα τή
σκέψη της Luxemburg γιά νά τεκμηριωθεί ή κριτική άπόκρουση τού
σταλινικοΰ καθεστώτος καί τών θεωρημάτων του, μέ έπίκεντρο τήν
ιδέα της «διαρκοΰς έπανάστασης» καί της οικοδόμησης τού σοσιαλι
σμού «σέ μία μόνο χώρα». Σε ορισμένα θέματα, όπου ή δημιουργός
της «Spartakus-Bund» διαφώνησε μέ τόν Αένιν, δπως τό έθνικό ζή
τημα, έπαιρνε συνήθως τό μέρος τοΰ ήγέτη τών Μπολσεβίκων, στά
πλαίσια πάντα μιας άνεξαρτησίας πού έφτανε νά μήν θυσιάζει τήν
«έπαληθευμένη ορθότητα» τών άντιλήψεών του στό «γόητρο»313 της
προσωπικότητας τοΰ Τρότσκι.
β) Τό περιοδικό συνιστά τήν άλλη δψη της παρουσίας τού ΚΚΕ.
Είτε στίς διεξοδικές έκθέσεις της ομάδας είτε στίς έπώνυμες άναλύσεις τών πρωτεργατών της, στοιχειοθετεΐται ή κριτική στάση (χωρίς
νά ολισθαίνει σέ άγονη πολεμική) πρός τήν πολιτική πού άναπτύσσει
κατά τόν μεσοπόλεμο ή ισχυρότερη δύναμη της έγχώριας κομμουνι
στικής Άριστερας. Μέ τήν ίδια σκοπιμότητα άρθρώνονται στή μό
νιμη στήλη «Στό φως τοΰ μαρξισμοΰ» οί μικροσκοπικές προσεγγί
σεις τών λεπτομερειών της καθημερινής πρακτικής τοΰ ΚΚΕ. Εννο
είται δτι διατηρείται άνοιχτό τό μέτωπο καί πρός τό έσωτερικό τής
ολοένα διευρυνόμενης « Αντιπολίτευσης», μέ άποτέλεσμα νά μελετάται ή γένεση καί νά "καταγράφονται τά βήματα τοΰ άνασυντασσόμενου « Άρχειομαρξισμοΰ», πού τελικά θά χρισθεΐ έλληνικό τμήμα τής
«Διεθνοΰς Αριστερής Αντιπολίτευσης» (γιά τήν έπιλογή αύτή ό
Πουλιόπουλος άποφαίνεται δτι δέν πρόκειται νά έπιφέρει «καμιά
θετική μεταβολή» στήν ΚΟΜΛΕΑ, καθώς τό γνωρίζουν δσοι διαμέ
νουν «άνάμεσα στό Αιγαίο καί τό Ίόνιο» καί δχι «δπως μπορεϊ νά

313. Πρβλ. Νοϋτσος, «R. Luxemburg», 115/116.
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φαίνεται ανάμεσα στή Μαύρη Θάλασσα καί τήν Προποντίδα»).314
’Επίσης το περιοδικό ένδιαφέρεται γιά τήν έσωτερική διαφοροποίη
ση, δπως παρατηρήθηκε με τήν εμφάνιση τοϋ «φραξιονισμοΰ» καί
της «Κομμουνιστικής Ένωτικής Όμάδας» πού κινείται πλησίστια
πρός τόν «Σπάρτακο».
γ) Σύντονη καί συνεχής ύπηρξε ή παρακολούθηση τών συγκεκρι
μένων έκδηλώσεων τοϋ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος, δπως τό
μορφοποιοΰν οΐ άγώνες τών οικοδόμων, τών τροχιοδρομικών, τών
τυπογράφων, τών καπνεργατών, τών σιδηροδρομικών, τών τσαγκαράδων, τών έργατών δέρματος καί τών άνέργων. Παρά τήν προφανή
«έργατιστική» συνιστώσα αύτών τών εκθέσεων (άπό τήν άρθρογραφία σχεδόν άπουσιάζει ή πολιτισμική κίνηση, άν δεν προσμετρηθοΰν
κάποιες βιβλιοκρισίες) καί τήν επιμονή τοΰ «Σπάρτακου», ώς άντιπολίτευσης τοΰ ΚΚΕ, νά άποσκοπεΐ στήν άναζωογόνηση (καί δχι
στήν κατάργηση) της « Ένωτικής ΓΣΕΕ», άναδεικνύεται ή δυναμική
τών άγώνων πού διεξάγουν οί έργαζόμενοι στήν εποχή της διακυβέρ
νησης της χώρας άπό τόν «ύστερο» Βενιζέλο. Ό ταν δηλαδή γίνονται
καί έδώ άντιληπτες οί επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρί
σης καί δεν άρκοΰν γιά τήν άντιμετώπισή της τά ιδεολογήματα τοΰ
«παν-φασισμοΰ» καί της «τρίτης περιόδου» της φθίνουσας πορείας
τοΰ καπιταλισμοΰ. Σημαντική τέλος είναι ή θεώρηση τοΰ άγροτικοΰ
ζητήματος, με τή διατύπωση τοΰ έρωτήματος άν ή Ελλάδα συγκα
ταλέγεται στίς άγροτικες χώρες καί με τήν πρόταση νά άνευρεθεϊ ό
κρίκος πού θά συνδέσει «τό προλεταριακό κίνημα της πόλης με τήν
ύπαιθρο».3'5 Ιδιαίτερο επίσης ένδιαφέρον έχουν οί προσεγγίσεις τοΰ
φοιτητικοΰ (με τήν έκκληση νά άντιπαρατεθεΐ τό «άστικό» στό «σο
σιαλιστικό» πανεπιστήμιο), τοΰ έβραϊκοΰ (με άφορμή τό πογκρόμ
της Θεσσαλονίκης άπό τίς «φασιστικές όρδες») καί τοΰ κυπριακοΰ
ζητήματος (στήν εξέγερση τοΰ 1931 έπανέρχεται τό αίτημα της
«αύτοδιάθεσης»).316
δ) Ή άνάλυση τοΰ εύρωπαϊκοΰ φασισμοΰ καί της «φασιστικο-

314. «Τρότσκυ καί ’Αρχειομαρξισμός», 19' βλ. καί παρακάτω σ. 481.
315. Μάξιμος, « ’Αγροτική», 6-10.
316. Βλ. παρακάτω σ. 476.
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ποίησης» της χώρας εδωσε τήν εύκαιρία στον «Σπάρτακο» νά όριστικοποιήσει τή φυσιογνωμία του, άλλά καί νά ενδυναμωθούν οί
φυγόκεντρες τάσεις στούς κόλπους του μετά τή συζυγία της επικρά
τησης τοϋ εθνικοσοσιαλισμού στή Γερμανία με τήν πλήρη χρεωκοπία
τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί επομένως με τήν άξίωση μιας
«Νέας Διεθνοΰς». 'Υπενθυμίζονται οί θέσεις τοΰ τετάρτου συνεδρίου
της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, τίς όποιες έπεξεργάσθηκε ό «μαρξι
στικός» της εγκέφαλος, ό Αένιν καί ό Τρότσκι, καθώς καί οί πρόσφα
τες προτάσεις τοΰ τελευταίου γιά τον τρόπο έπαρκοΰς άπόκρουσης
τοΰ φασιστικού κινδύνου. Μ’ αύτές τίς συντεταγμένες θεωρείται δτι
φασισμός καί κοινοβουλευτική δημοκρατία συνδέονται με μία «διαλεχτική άλληλεπίδραση» χωρίς νά ταυτίζονται, δπως διατείνεται ό
«σταλινισμός» πού εγκαταλείπει τήν «έπαναστατική πρωτοπορία»
άοπλη «ΐδεολογικώς, παρ’ δλο τό φωνακλάδικο άντιφασισμό». Πρό
κειται, άκριβέστερα, γιά δύο διαφορετικούς δρόμους κατάκτησης καί
«συσσωμάτωσης μαζών»· στόν φασισμό κορυφώνεται ή συγκέντρω
ση της κρατικής έξουσίας καί ή «ένταση τής πολιτικής άντίδρασης»
πού έπιπλέον στηρίζεται σε ένα κίνημα «μικροαστικών κυρίως μα
ζών», ύπό τή νάρκωση μιας «άντικαπιταλιστικής» δημαγωγίας
έναντίον τών θεμελίων τής «τυπικής» δημοκρατίας καί με τή συν
δρομή τών ένοπλων «άντεπαναστατικών οργανώσεων λευκών φρου
ρών». Τά ελληνικά επομένως δεδομένα δεν άποδεικνύουν δτι ή κυ
βέρνηση Βενιζέλου είναι φασιστική, άλλά δτι τά άντεργατικά της
μέτρα άπλώς συντελούν στήν προπαρασκευή τής «φασιστικής δικτα
τορίας».317 Στό ίδιο συμπέρασμα με τόν Πουλιόπουλο καταλήγει καί
ό Μάξιμος118 σε άρθρο του μέ τόν σημαδιακό τίτλο «Τί Μπρύνιγκ, τί
Χίτλερ», στό όποιο ύπογραμμίζει πώς δταν άποκαλεϊται ή κυβέρνη
ση τοΰ Κόμματος Φιλελευθέρων «φασιστική» άποκρύπτεται συνάμα
ή πηγή καί ή έκταση τοΰ φασιστικού κινδύνου: ό πραγματικός του
χαρακτήρας άπωθεΐται καί παρουσιάζεται ώς φασισμός μιά κατά
σταση πού τείνει στήν έπιβολή του.
'Η οργανωτική ισχύς τής ομάδας τοΰ «Σπάρτακου», πού γιά ένα

317. Σαρκάτος, « Ή πάλη», 1-5.
318. «Τί Μπρύνιγκ», 8-11.
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διάστημα είχε άναστείλει τήν έκδοση τοϋ ομώνυμου περιοδικοΰ για
νά μήν συμπέσει ή παρουσία του με τήν ένδοκομματική φθορά τοΰ
ΚΚΕ, έβαινε άντιστρόφως άνάλογα πρός τή θεωρητική οξυδέρκεια
τών πρωτεργατών της, τοΰ Σεραφείμ Μάξιμου καί τοΰ Παντελή
Πουλιόπουλου, που μέ τίς αυτοδύναμες έπεξεργασίες τους συνέτειναν στήν προώθηση τοΰ έλληνικοΰ μαρξισμοΰ. Καί οί δύο βίωσαν
έπώδυνα τήν άναντιστοιχία τών φραστικών διακηρύξεων μέ τίς συγ
κεκριμένες ιστορικές δυνατότητες στήν τριετία περίπου πού ήγηθηκαν τοΰ ΚΚΕ, μέ τήν έγκριση της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί
σύμφωνοι οί ίδιοι μέ τίς άποφάσεις της (μάλιστα ή άνεπιφύλαχτη,
άπό τον δεύτερο, υιοθέτηση τών συνθημάτων γιά τήν «ένιαία καί
άνεξάρτητη» Μακεδονία καί Θράκη στοίχισε καί σ’ αύτούς ύπερετήσια φυλάκιση καί έκτόπιση).319 Ώ ς σύμπτωμα της κρίσης αύτοΰ τοΰ
κόμματος, πού ώς ένα βαθμό προκάλεσε καί ό Πουλιόπουλος μέ τή
σπασμωδική του ένέργεια νά άποποιηθεΐ κάθε εύθύνη, ορίζεται ή
άπουσία ένός «ήγετικοΰ πυρήνα» πού νά μπορεϊ νά προσαρμόζει τίς
«κομμουνιστικές άρχές στίς συγκεκριμένες συνθήκες» της χώρας, μέ
προπαίδευση άναγκαία τήν «έπιστημονική καλλιέργεια τοΰ μαρξισμοϋ λενινισμοΰ».320 Τοΰτο άπηχοϋσε τήν αύτοσυνείδηση της μειοψηφούσας διανοούμενης μερίδας πού στάθμιζε πληρέστερα τόσο τούς
όρους έκδίπλωσης τοΰ κινήματος όσο καί τήν έπάρκεια της ιδεολογι
κής του σκευής. Μετά πάντως τή διαγραφή της ή τόν εξαναγκασμό
της σέ παραίτηση άπό τόν «κορμό τοΰ προλεταριακοΰ κόμματος», θά
έξαντληθεϊ σέ μιά έργασία «κριτικής», χωρίς νά άποδέχεται ότι κι
αύτή δέν άπορρέει άπό τή δράση καί δέν άποτελεΐ καθεαυτή «έπαναστατική»321 πράξη. Ή μέριμνα γιά τήν προσέλκυση «έκλεκτών ίδεολόγων», πού θά προσφέρουν στήν έργατική τάξη τά φώτα τοΰ «έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ»322 μέ άνταμοιβή τήν άπόκτηση τής «προ
λεταριακής ψυχολογίας», ήταν περισσότερο δυσχερής στόν περίβολο
τοΰ κόμματός της, γεγονός πού προσπάθησαν νά άντισταθμίσουν οί

319.
320.
321.
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Βλ. τον δεύτερο τόμο, μέρος Β ', αύτοϋ τοϋ έργου, σ. 233, 278.
Πουλιόπουλος, «Γράμμα», V.
Μάξιμος, ((Οικονομική», 5.
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ηγέτες τοϋ «Σπάρτακου» μέ τή μεθοδική καί διαρκή υπόστασή τους
ώς άριστερών διανοουμένων. Ά πό μιά άποψη ένυπάρχει στή σταδι
οδρομία τους, τουλάχιστον στίς άρχικές της φάσεις, μιά παραλληλία
μέ κύρια στοιχεία τής πορείας καί τών προβληματισμών τοϋ Gramsci. Τά κοινά σημεία είναι: ό χρόνος καί ό τρόπος της έκλογης τους
στήν ήγεσία τών Κομμουνιστικών Κομμάτων τών χωρών τους, ή
διεργασία της «μπολσεβικοποίησής» τους, ή πλούσια καί πολύκεντρη
γεωγραφία τών πηγών της σκέψης τους, ό φασισμός καί ό άντιφασισμός, ή γένεση καί άνάπτυξη τής « Αντιπολίτευσης», ή πρόταξη τοΰ
«ζωντανοΰ συμπλέγματος» θεωρίας καί πράξης, ή αύτοτελής φιλο
σοφική διάθεση πού δέν άναλώνεται (κατά τήν ύπόδειξη τοΰ Μπουχάριν, πού άπορρίπτεται μέ τήν ίδια συλλογιστική) στή γενίκευση τών
κοινωνιολογικών παρατηρήσεων, ή διαπίστωση τών δύο άνισομερών
ταχυτήτων μέσα στόν κοινωνικό σχηματισμό τής ’Ιταλίας καί της
Ελλάδος καί πρώτιστα ή άντίληψη γιά τή λειτουργία τών διανοουμέ
νων στούς κόλπους ένός προλεταριακού κόμματος μέ τήν ταυτόσημη
άναγνώριση της άνάγκης νά έγκολπωθοΰν τό πρόγραμμά του καί νά
«συγχωνευθοΰν» μέ τήν έργατική τάξη ώς ένσυνείδητα «συστατικά
μέρη» της. Βέβαια στήν περίπτωση τοΰ Gramsci ό «πόλεμος θέσεων»
φαινόταν νά έκτυλίσσεται στό πεδίο τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος,
ένώ ό Πουλιόπουλος καί ό Μάξιμος έξωθηθηκαν στόν άντιπολιτευτικό του δακτύλιο.

3. Τό τέρμα μιας περιπέτειας
Τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1934 συγκαλεΐται ή 6η ολομέλεια της ΚΕ τοΰ
ΚΚΕ καί συζητά προγραμματικές θέσεις, μέ καμβά ύποδείξεις της
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, καθορίζοντας τήν «έπικείμενη» έπανά
σταση ώς «άστικοδημοκρατική» μέ «τάσεις γρήγορης μετατροπής σέ
προλεταριακή σοσιαλιστική έπανάσταση», χωρίς ώστόσο νά άποσιωπάται ότι ό «ήγεμόνας» αύτοΰ τοΰ μετασχηματισμού παραμένει ή
έργατική τάξη πού συμπαρασύρει τίς «φτωχομεσαΐες μάζες της
αγροτιάς» καί τίς «πλατειές λαϊκές μάζες τών καταχτημένων έθνικών περιφερειών».323 Ό Πουλιόπουλος μέ άρθρα του στόν Σπάρτα
”323. Βλ. παραπάνω σ. 52.
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κο καί κυρίως με τό βιβλίο του Δημοκρατική η σοσιαλιστική έπανά
σταση στήν Έλλ άδα; πού, άκόμη καί μέσα άπό τήν πολεμική πού
διεξάγει, δείχνει τό μέτρο της θεωρητικής του εύστροφίας, θά στηλιτεύσει αύτή τή μεταστροφή της «σταλινικής γραφειοκρατίας» μέ
γνώμονα τή δικαίωση τών άντιλήψεων πού ή ομάδα του άσπάζεται.
Ό έγχώριος «έθνικομπολσεβίκικος κεντρισμός» άνατέμνει τήν έλληνική οικονομία μέ τό πρίσμα μιας «έθνικής στατικής» (καί οχι «διε
θνικής δυναμικής»), άγνοώντας ότι εισέρχεται ώς «κρίκος» καί «νέα
κινητική δύναμη» στήν τροχιά της παγκόσμιας προλεταριακής έπανά
στασης, καί μέσα άπό τήν κλίνη τοϋ Προκρούστη τήν κατατάσσει
στή «μισοφεουδαρχική» περιφέρεια, παραβλέποντας έπίσης τήν κε
φαλαιοκρατική της ύπόσταση. Στά πλαίσια τής θεωρητικής παρά
δοσης τοϋ «έπαναστατικοΰ μαρξισμοΰ» ή ιδέα τής «διαρκοΰς έπανά
στασης», άπό τόν Marx ώς τόν Τρότσκι, συνοψίζεται στή «διαλεχτική μετατροπή τής άστικής έπανάστασης σέ προλεταριακή» καί στό
«νόμο τής άνισόμερης έξέλιξης» τοΰ καπιταλισμοΰ, ένώ, στήν περί
πτωση τής «Προλεταριακής Διχτατορίας» στήν Ελλάδα, σ’ αύτήν
θά έναπόκειται καί ή έπίλυση τών προβλημάτων πού κληροδοτεί ή
«σχετική» οικονομική της καθυστέρηση «κάτω άπό τό άστικό καθε
στώς».324
Τό φθινόπωρο τοΰ 1934 ή άποψιλωμένη πιά οργάνωση τοΰ
«Σπάρτακου» (χωρίς τόν Μάξιμο, πού διαφώνησε με τήν άνάγκη
ίδρυσης νέων κομμουνιστικών κομμάτων καί συναφώς νέας Διεθνοΰς
έπαναπροσεγγίζοντας τό ΚΚΕ, όταν πριν άπό τήν κήρυξη τής μεταξικής δικτατορίας συμμερίζεται τήν κινητοποίηση γιά τή «διαφύλα
ξη» τής άκεραιότητας τής Ε Σ Σ Δ )325 συγχωνεύεται μέ τή «Λενινιστική Ένωση» (δηλαδή τά περισσότερα στελέχη τής ΛΑΚΚΕ χωρίς τόν
Στίνα) στήν « ’Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος».
"Αν καί ώς θεωρητικό της όργανο προοριζόταν τά Μαρξιστικά Φύλ
λα, άρκέσθηκε στήν έφημερίδα Έργατική Πρωτοπορία πού άνασυσπείρωσε τά προλεταριακά της έρείσματα σε ορισμένους συνδικαλι
στικούς κλάδους, όπως λόγου χάρη στούς άρτεργάτες πού καθοδηγεί

324. Δημοχρατιχή, 11, 46, 49.
325. «Μιά δήλωση», 24-27.
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τήν άπεργία τους τήν άνοιξη τοϋ 1936, λίγο πρίν άπό τά γεγονότα
τής Θεσσαλονίκης πού κατά τήν έκτίμηση τοϋ Πουλιόπουλου έθεσαν
εύγλωττα το καθήκον τής «προλεταριακής έπανάστασης».326 Ήδη
άπό τον Σεπτέμβριο τοΰ 1935 ή ΟΚΔΕ προσανατολίζεται πρός τή
«Διεθνή Γραμματεία τής Κομμουνιστικής Διεθνιστικής Ένωσης»,
συγκροτεί στίς έκλογές τοϋ 1936 με τήν ομάδα τοΰ ’Εργατικού
Μετώπου το βραχύβιο «Κομμουνιστικό Διεθνιστικό Μέτωπο», ώς
άντίποδα τοΰ «Παλλαικοΰ Μετώπου» πού προκρίνει τό ΚΚΕ, καί
τόν Φεβρουάριο τοΰ 1937 συμπτύσσεται μέ τόν Νέο Δρόμο στήν
«Ε νιαία ’Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος», τήν
οποία έκπροσωπεΐ στό ιδρυτικό συνέδριο τής 4ης Διεθνοΰς ό Σπέρος.
Ό Πουλιόπουλος, πρίν συλληφθεΐ άπό τή μεταξική δικτατορία, έχει
προλάβει νά δημοσιεύσει ένα τμήμα βιβλίου τοΰ Τουΐσακ (δηλαδή
τοΰ Kautsky) γιά τόν Kant, ένώ έγκλειστος στήν Άκροναυπλία άντιδικεΐ με τόν Στίνα γιά τό χαρακτήρα τοΰ καθεστώτος τής 4ης Αύγου
στου —«βοναπαρτισμός» ή «φασισμός»;— καί τήν άναγκαιότητα
ύπεράσπισης ή δχι τής ΕΣΣΔ στόν πόλεμο πού έρχεται. Στά γραπτά
τής ύστερης περιόδου ο Πουλιόπουλος —έκτελεΐται άπό τούς ’Ιτα
λούς στό Νεζερό τόν ’Ιούνιο τοΰ 1943— έπιμένει δτι τό κύριο δί
λημμα: «καπιταλισμός ή σοσιαλισμός» δέν μπορεϊ νά ύποκατασταθεΐ
άπό τήν άντίθεση «δημοκρατίας» καί «φασισμοΰ» καί έπομένως δτι ή
πολιτική τοΰ «ένιαίου έργατικοΰ μετώπου» δέν πρέπει νά όλισθήσει
στήν τακτική τοΰ «λαϊκοΰ μετώπου» πού συνιστα τροχοπέδη τής
έπανάστασης στήν Εύρώπη.327

4. ’Α νασύνταξη καί υπέρβαση
Πολλά στελέχη τών «άντιπολιτευτικών» οργανώσεων έκτελέσθηκαν
στήν Κατοχή, χάθηκαν στή μπόρα τών έκκαθαρίσεων τοΰ Δεκέμβρη
καί έδρασαν στό έξωτερικό (δπως ό Γ. Βιτσώρης, πού μετείχε στή
γαλλική ’Αντίσταση ώς μέλος τοΰ Ρ.Ο.Ι., καί ό Μ. Ράπτης πού

326. Βλ. παρακάτω σ. 489.
ΏΠ. «Τα Λαϊκά Μέτωπα», 22, 14.
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άναδείχθηκε στήν ήγεσία της 4ης Διεθνοΰς). Τά διωκόμενα ύπολείμματα στρατολόγησαν νέους συντρόφους κα'ι Ικαναν αισθητή τήν πα
ρουσία τους κυρίως ώς έπικριτές της «Εθνικής ’Αντίστασης» καί
τοΰ έαμικοΰ κινήματος, στά πλαίσια ένός προβληματισμοΰ γιά τή
στάση τους σέ 2ναν πόλεμο όπου πρωταγωνιστεί καί ή Σοβιετική
Ένωση. Μέσα άπό τή μεταπλαστική εύκολία τών οργανωτικών
τους σχημάτων άναφαίνονται κατά τήν κατοχική καί τή μετακατοχική περίοδο οί έξης ομάδες:
α) Τό φθινόπωρο τοΰ 1942 άνασυγκροτεϊται ή ΕΟΚΔΕ καί άπό
τόν Μάιο τοΰ έπομένου έτους μετονομάζεται σέ «Κόμμα Κομμουνι
στικών Διεθνιστών Ελλάδος», τό όποιο εκφράζει τίς άρχες τοΰ «μεταβατικοΰ προγράμματος» της 4ης Διεθνοΰς καί άναγνωρίζει ώς
άρχηγέτη του τόν Π. Πουλιόπουλο.
β) Τά άπομεινάρια της ΚΔΕΕ άνασυντάσσει στό τέλος τοΰ 1942
ό Στίνας (ώς «Κομμουνιστικό Διεθνιστικό Κόμμα Ελλάδας») καί
με ενα μέρος της ΕΟΚΔΕ δημιουργεί τό «Διεθνιστικό Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδος», τοΰ οποίου τά έντυπα Ό ’Α γώνας μας καί Δ ι
αρκής ’Ε πανάσταση έκλαϊκεύουν τίς άρχες τοΰ «έπαναστατικοΰ
ντεφαιτισμοΰ» γιά νά άποδοκιμάσουν τό ΕΑΜ ώς «εθνικιστικό κίνη
μα στήν υπηρεσία τοΰ ίμπεριαλιστικοΰ πολέμου». Τό ΔΚΚΕ μετονο
μάζεται τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1944 σέ «Διεθνιστικό Επαναστατικό
Κόμμα Ελλάδας (Τροτσκιστες)» μέ όργανο τό ’Εργατικό Μέτωπο.
γ) Τόν Μάρτιο τοΰ 1945 τό ΚΚΔΕ, μέρος τοΰ ΔΚΚΕ καί ή
«Ένωτική Όμάδα» συνιδρύουν τό «Εργατικό Διεθνιστικό Κόμμα
Ελλάδας» (έκπροσωπεΐται άπό τά ‘Εργατικά Νέα καί τήν Έ ργα
τική Πάλη) πού θά μεσολαβήσει γιά τήν ένοποίηση (Αύγουστος
1946) τών τροτσκιστικών ομάδων (τώρα προστίθεται τό ΔΕΚΕ, ή
Σπίθα της Θεσσαλονίκης καί ή « Επαναστατική Διεθνιστική Παρά
ταξη της ΕΛΔ-ΣΚΕ») ύπό τή σκέπη τοΰ «Κομμουνιστικοΰ Διεθνιστικοΰ Κόμματος Ελλάδας (4η Διεθνής)».
δ) Μερίδα τοΰ ΕΔΚΕ πού διαφωνεί με τήν ένοποίηση αύτή σχημά
τισε τή «Διεθνιστική Επαναστατική Πρωτοπορία» (μέ όργανο τόν
Διεθνιστή) κρατώντας γιά τόν έαυτό της τήν έκπροσώπηση της
«μπολσεβίκικης συνείδησης τοΰ έργατικοΰ άγώνα», μακριά άπό τό
ΚΔΚΕ πού «σαπίζει στό κοινωνικό περιθώριο» με τό όνειρο πώς
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II»

«κάποτε θά ’ρθει νά τοϋ χτυπήσει ή έπανάσταση τήν πλάτη».™
ε) Ή άνεξάρτητη περιφερειακή οργάνωση Μακεδονίας, ύπό τήν
έπωνυμία τοΰ οργάνου της Σπίθα, που είχε στο ένεργητικό της τήν
έκδοση τοΰ φυλλαδίου Έθνος χαι Μαρξισμός, συνέβαλε στή σύμπη
ξη τοΰ ΚΔΚΕ, καθώς έπίσης ή « Επαναστατική Διεθνιστική Παρά
ταξη της ΕΛΔ-ΣΚΕ» πού κατάγεται άπό το ΕΣΚΕ της περιόδου της
’Αντίστασης.329
Το 1937 ό Μιχάλης Ράπτης, άφοΰ το μεταξικο καθεστώς θά Ιχει
μετατρέψει τήν κράτηση του (Φολέγανδρος, ’Ακροναυπλία) σέ ύπερορία, έγκαθίσταται στο Παρίσι καί μετέχει, ώς έκπρόσωπος της
ΕΟΚΔΕ, στο ιδρυτικά συνέδριο της 4ης Διεθνοΰς (1938), οπότε καί
ψηφίζεται τό «μεταβατικό πρόγραμμα» τοΰ τροτσκιστικοΰ κινήμα
τος για τήν έπαναστατική αξιοποίηση της «θανάσιμης άγωνίας» τοΰ
καπιταλισμοΰ καθώς κα'ι για τήν έπιτάχυνση τών απελευθερωτικών
διαδικασιών στίς αποικιακές ή τίς μισοαποικιακές χώρες. Μέ τό
ψευδώνυμο Pablo συνδέεται μέ τό «Parti Ouvrier Internationaliste»,
τό όποιο συνέδραμε τό άντιστασιακό κίνημα τών Γ άλλων, καί ορίζε
ται ( ’Ιανουάριος 1942) μέλος της τριμελούς «Εύρωπα'ικής Γραμματείας» της 4ης Διεθνοΰς (ύπεύθυνος για τίς διεθνείς διασυνδέσεις), ή
όποία θά συγκαλέσει (Φεβρουάριος 1944) συνδιάσκεψη τών εύρωπαίκών της τμημάτων, θά έπικυρώσει τήν άνάδειξη τοΰ Pablo στή
θέση τοΰ γραμματέα της καί θά συστήσει τή συνένωση τοΰ Ρ.Ο.Ι. καί
της C.C.I. για τήν ίδρυση τοΰ Ρ C.I. ώς μόνου γαλλικοΰ τμήματος της
4ης Διεθνοΰς. Μέ τήν άμοιβαία καταδίκη της πολιτικής τους στό
έθνικό ζήτημα —τόσο της «σοσιαλπατριωτικής παρέκκλισης» πού
άκολούθησε ή πρώτη όσο καί της «σεχταριστικής» πολιτικής πού
διαμόρφωσε ή δεύτερη οργάνωση έξισώνοντας τόν «αστικό έθνικισμό» μέ τό «αντιστασιακό κίνημα τών μαζών»— ύπηρξαν τό ύπόδειγμα για τήν ένοποίηση τών άντιμαχόμενων τροτσκιστικών ομά
δων στίς γερμανοκρατούμενες χώρες. Τοΰτο θά συμβεΐ άργότερα καί
στήν 'Ελλάδα, σύμφωνα μέ τήν προτροπή της «Εύρωπαϊκής Γραμματείας» (21-1-1946) καί τήν άποτίμηση τών θέσεων πού ύποστή-

328. Διαλέξεις, 115-129.
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ριξαν στήν Κατοχή καί τόν Δεκέμβριο οί έγχώριες τεταρτοδιεθνιστικές ομάδες, άλλα καί μέ τήν παρουσία τοϋ Pablo στο ένοποιητικό
τους συνέδριο.
Ό Pablo (ήδη τό 1946 είχε έκλεγεΐ γραμματέας της «Διεθνοΰς
Γραμματείας») στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο της 4ης Διεθνοΰς
(1948) είσηγήθηκε τό θέμα τών παραμέτρων της διεθνοΰς κατάστα
σης πού μορφοποιήθηκε στή μεταπολεμική έποχή, μέ ιδιαίτερη έμ
φαση στο προβάδισμα τών Ενωμένων Πολιτειών στήν παγκόσμια
οικονομία καί στή σημασία τοΰ «ψυχροΰ πολέμου» στόν όποιο παίρ
νει μέρος καί ή δυσχερώς άνασυγκροτούμενη Εύρώπη. Τίς άπόψεις
αύτές άποσαφηνίζει330 λίγα χρόνια άργότερα, όταν διακρίνει στήν
άντίθεση τοΰ «καπιταλιστικοΰ καθεστώτος καί τοΰ σταλινικοΰ κό
σμου» τήν «άντικειμενική» κοινωνική πραγματικότητα καί στήν άνάπτυξη τοΰ «μαζικοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος» άπλώς τή «συμπλη
ρωματική δύναμη στίς υλικές καί τεχνικές δυνάμεις πού άντιμάχονται τόν ιμπεριαλισμό». Ή συμμόρφωση τών έπαναστατικών οργα
νώσεων πρός τίς έπιλογές τοΰ «σταλινικοΰ κόσμου» καί τών κατά
τόπους πολιτικών του έκφραστών αιτιολογείται μέ τήν πρόβλεψη
γιά τήν έμφάνιση μιας ιστορικής περιόδου «μερικών αιώνων», οπότε
ή «γραφειοκρατία» θά άποτελέσει τόν άναγκαΐο σταθμό στήν «άλυσίδα της μακρόχρονης έπαναστατικής διαδικασίας». Στό κείμενο αύ
τό προετοιμάζεται ή διαπίστωση τοΰ τρίτου συνεδρίου της 4ης Διε
θνοΰς (1951) γιά τόν «πόλεμο έπανάσταση» πού άναμένεται καθώς
καί ή άπόφαση της Διεθνοΰς ’Εκτελεστικής της ’Επιτροπής (Φε
βρουάριος 1952) γιά τή γενίκευση της τακτικής τοΰ «είσοδισμοΰ».
Ό ϊδιος ό Pablo άναλύει έκτενέστερα αύτήν τήν προβληματική στό
βιβλίο του Ό πόλεμος πού έρχεται, στό όποιο διατυπώνει τή θέση
γιά τήν άναπόφευκτη «παγκόσμια σοσιαλιστική έπανάσταση», άρκεΐ
οί διεθνιστές νά «ένσωματωθοΰν στό πραγματικό κίνημα τών μα
ζών» γιά ν’ άξιοποιήσουν πρός δφελος της έπανάστασης τήν έπικείμενη σύγκρουση τοΰ καπιταλισμοΰ μέ τά «μή καπιταλιστικά κράτη».
Έ δώ έπίσης άναδεικνύεται ή ιδιαιτερότητα της «άποικιακής έπανά
στασης» πού, μετά τήν «άποσταλινοποίηση» καί τήν έκδίπλωση μιας
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περιόδου «ειρηνικής συνύπαρξης»,111 θά καταστεί κύριο θέμα τοϋ
πέμπτου συνεδρίου της 4ης Διεθνοΰς, δπως θά διαπιστώσουμε στόν
έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
Ά πό τήν πλευρά τοΰ ΔΕΚΕ, οί αρχές τοΰ «έπαναστατικοΰ ντεφαιτισμοΰ» άνάγονται στό φυλλάδιο τών Αένιν καί Ζηνόβιεφ Οί
σοσιαλιστές καί ό πόλεμος πού κυκλοφορεί σέ νέα μετάφραση καί μέ
πρόλογο τοΰ Στίνα,112 ό όποιος καταφέρεται έναντίον της «σοσιαλπατριωτικής» τακτικής, πού έγκολπώθηκαν τά «πολύχρωμα πανε
θνικά κατασκευάσματα τοΰ είδους τοΰ ΕΑΜ», σέ άντίθεση μέ τήν
ύπεράσπιση τοΰ πρώτου «Έργατικοΰ Κράτους» πού προϋποθέτει
τόν άγώνα γιά τήν «επαναστατική άνατροπή» τοΰ καπιταλισμοΰ καί
τήν έξάρθρωση τής «γραφειοκρατίας, τών στραταρχών, τών πατριαρχών καί τοΰ πανσλαβιστικοΰ σωβινισμοΰ». Χωρίς νά άπορρίψει τίς
έκτιμήσεις αύτές, τό ΔΕΚΕ μετέχει στό ένοποιητικό συνέδριο τών
τροτσκιστών καί σύντομα (Φεβρουάριος 1947) άποσχίζεται άπό τό
ΚΔΚΕ γιά νά έπανεκδώσει τό 'Εργατικό Μ έτωπο, δπου θά τεθεί μέ
ριζικά διάφορο τρόπο τό ζήτημα της ΕΣΣΔ καί τών σχέσεων μέ τήν
4η Διεθνή. Ή τελευταία λόγω της «σοσιαλπατριωτικής» της στά
σης στόν ιμπεριαλιστικό πόλεμο καί της άνακριβοΰς κατανόησης τοΰ
«ρωσικοΰ» ζητήματος άναδεικνύεται σέ «κάθε άποφασιστικό ζήτη
μα» σέ «πραχτορεΐο καί ούραγός της σταλινικής άντίδρασης». Ειδικό
τερα ώς πρός τήν ταξική φύση της ΕΣΣΔ έπικρίνονται οί άντιλήψεις
τοΰ Τρότσκι γιά τή γέννηση καί τήν έμπέδωση τής γραφειοκρατίας
καί προαναγγέλλεται, μετά τήν άνασκευή τών άναλύσεων τοΰ
Burnham καί τοΰ Schachtmann σχετικά μέ τό «γραφειοκρατικό κολλεχτιβισμό», ή έπιχειρηματολογία πού θεμελιώνει τήν θεώρηση τοϋ
«κρατικοΰ καπιταλισμοΰ».111
Τήν ομάδα τοΰ Στίνα έκπροσώπησε στό δεύτερο συνέδριο της
4ης Διεθνοΰς (Απρίλιος 1948) ό Κ. Καστοριάδης πού μέ τόν C1.
Lefort δημιούργησε ιδιαίτερη τάση στούς κόλπους τοΰ PCI, αν καί
σύντομα θά συγκρουσθεΐ μέ τόν τροτσκισμό καί θά έκδώσει τό περιο

331. Ό πόλεμος, 11,28.
332. «Πρόλογος», 3-14.
333. Καμπας· βλ. παρακάτω σ. 491.
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δικό Socialisme ou Barbarie. Με τά ψευδώνυμα P. Chaulieu κα'ι Ρ.
Cardan ύπηρξε ό κύριος συντάκτης του πού συναρτούσε τήν ανάπτυ
ξη τής έπαναστατικής δράσης με τήν έξέλιξη της έπαναστατικής
θεωρίας, μή διστάζοντας νά έγκαταλείψει, νά τροποποιήσει ή νά
άντικαταστήσει τό μαρξιστικό έννοιολογικό οπλοστάσιο με άλλο
πού θά άντιστοιχεΐ πληρέστερα στήν «κατοπινή πείρα καί στίς
άνάγκες τοϋ έπαναστατικοϋ κινήματος».334 Με τήν πρόθεση ή όμάδα
νά καταστεί ή «ζωντανή συνέχιση τοϋ μαρξισμοΰ μέσα στή σύγχρονη
κοινωνία» ό Καστοριάδης, γιά ν’ άποφύγει τήν ιδεολογική στειρότητα πού συνέχει τόν ήγετικό μηχανισμό τής 4ης Διεθνοΰς, απαιτεί ή
έπαναστατική θεωρία νά άποδεχθεΐ τή διαρκή της άμφισβήτηση,
άκριβώς γιά νά έπιβεβαιώνεται ξανά μέσα άπ’ όλες τίς νέες έπιτεύξεις της έπιστήμης καί μέσα άπό τήν άφομοίωση της «καινούργιας
ιστορικής έμπειρίας». Έ τσι ή «διαρκής έπανάσταση μέσα στήν έπα
ναστατική θεωρία» τόν ώθεΐ νά δεχθεί δτι τό «υπόβαθρο» τής πραγ
ματικότητας διέπεται άπό στατιστικούς νόμους πιθανοτήτων, πρό
ταση δηλαδή πού συνεπάγεται δτι ή συνειδητή δραστηριότητα της
έπαναστατικής τάξης καθορίζει τόν «προσανατολισμό» της ιστορί
ας. "Αν αύτή δεν άκολουθεϊ μιάν «ομοιογενή άνοδική γραμμή», τότε
σήμερα στή δυνατότητα τοΰ σοσιαλισμοΰ άντιτίθεται τό ένδεχόμενο
μιας περιόδου «ιστορικής πτώσης καθορισμένης σάν βαρβαρότητα».
Πρόκειται γιά τήν «τρίτη» ιστορική λύση, πέρα άπό τό δίλημμα:
καπιταλισμός ή σοσιαλισμός, πού άπορρέει άπό τήν «έπαναστατική
άνεπάρκεια» τοΰ προλεταριάτου καί συνοψίζεται στήν «έξορθολογισμένη» έκμετάλλευση τών μαζών καί τήν όλοκληρωτική πολιτική
τους «άποστέρηση».335 Ή άπόρριψη της θεωρίας τοΰ Τρότσκι γιά τό
«έκφυλισμένο έργατικό κράτος» καί τών οπαδών του γιά τόν «κρατι
κό καπιταλισμό» της ΕΣΣΔ έπιτρέπει στόν Καστοριάδη νά άνιχνεύσει τό φαινόμενο τοΰ «γραφειοκρατικού καπιταλισμού» με ερευνητι
κή σκευή τή «φαινομενολογία της προλεταριακής συνείδησης». Με
ορολογία πού θυμίζει τόν Lukàcs καί κυρίως τόν Sartre (Être et Né
ant) καί τόν Merleau-Ponty (Phénoménologie de la Perception) άναλύ-

334. «Παρουσίαση», 140
335. «Τό πρόβλημα», 77-94.
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12.)

ει τήν «καθολική φενάκη» πού έπιβάλλει ή γραφειοκρατία στο σύνο
λο της κοινωνίας, ένόσω παρουσιάζει το «άφηρημένο καθολικό» νά
ταυτίζεται με τό «καθολικό συγκεκριμένο». Ή αμφισημία ώστόσο
πού διακρίνει τήν προλεταριακή συνείδηση αποκαλύπτεται εΐτε ώς
αναγέννηση της έπαναστατικής συνείδησης με τό πέρασμα στή
«συγκεκριμένη καθολικότητα», τήν έξαφάνιση της γραφειοκρατίας
καί τήν πραγματοποίηση τοϋ κομμουνισμού, είτε ώς ύποταγή στήν
«αφαίρεση» καί ώς πτώση στό «τερατώδες», άπό τό όποιο θά άνασυρθεΐ μέ τίμημα νέες «μεσιτεύσεις» («médiations») καί μεταμορφώ
σεις. Ή δυνατότητα νά άποκτηθεΐ ή «άπόλυτη» έπαναστατική συ
νείδηση ύπονοεΐ τήν αύτοκατάργησή της μέσα σε μιά «συγκεκριμένη
καθολικότητα άπειρα διαφοροποιημένη».336 Σύμφωνα με μιά μετα
γενέστερη διευκρίνιση τοϋ Καστοριάδη, δταν εκανε τόν άπολογισμό
της συγγραφικής του πορείας, τό κείμενο αύτό άποτελοΰσε τή φιλο
σοφική προτύπωση τών ιδεών πού ύποστηριξε στή δεκαετία τοΰ ’50,
δταν ολοκληρώνει τήν έπεξεργασία τών παρατηρήσεων πού άφοροΰν
στούς «διευθύνοντες» καί τούς «έκτελεστές»,337 δπως θά διαπιστώ
σουμε στόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
Συνολικά, οί ολιγάριθμες τροτσκιστικες οργανώσεις καί στήν
Ελλάδα άποδύθηκαν σε Ινα λυσσαλέο άγώνα με τρία μέτωπα: ένδοτροτσκιστικό (γιά τή διαφύλαξη της «ορθοδοξίας»), ένδοκομμουνιστικό (για τήν κατάδειξη τών ένοχων της «προδομένης έπανάστα
σης») καί άντικεφαλαιοκρατικό-άντιιμπεριαλιστικό (με μικρή ή με
γαλύτερη συμμετοχή στά συναφή δρώμενα, στό βαθμό βέβαια πού
άπέδιδε ό «είσοδισμός» τους). Έπικαλέσ6ηκαν τόν «έπαναστατικό
μαρξισμό» γιά νά έναντιωθοΰν στόν πρόωρο γεροντισμό της σκέψης
τοΰ Marx καί τοΰ Αένιν, χωρίς ώστόσο νά άποφύγουν τήν αύτοπαγίδευσή τους σε εναν μαρξισμό τών παραδόσεων, δπως τίς κληροδοτού
σε πια ό Τρότσκι. Όσοι άπό τούς Έλληνες τροτσκιστες έδρασαν
στό έξωτερικό, δπως ό Ράπτης καί ό Καστοριάδης, έδωσαν πρωτό
τυπη θεωρητική έργασία διεθνοΰς έμβέλειας, ιδιαίτερα μέσα άπό τό
έγχείρημα ύπέρβασης τών παραδεδομένων ιδεολογικών σχημάτων
άνάλυσης της κοινωνίας.
336. «Φαινομενολογία», 121-135.
337. Ή γραφειοκρατική, 13-66.
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IV. ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΡΡΙΚΝΩ ΣΗ
TOT «ΑΡΧΕΙΟΜ ΑΡΞΙΣΜ ΟΤ»»

ί. Άπό τό Άρχεΐον Μαρξισμού στην ΚΟΜΛΕΑ
Κατά τή διάρκεια της δικτατορίας τοϋ Π αγκάλου ή ομάδα πού διευ
θύνει τό Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, στην κορυφή της όποίας διαδέχθηκε
τον Τζουλάτι ό Μήτσος Γιωτόπουλος, κατορθώνει νά διευρύνει τά
έρείσματά της στή φοιτητική νεολαία καί σε ορισμένα έργατικά σω
ματεία, άπό τά όποια όμως θά προκύψει ή άνάγκη εύκρινοΰς συνδι
καλιστικής παρουσίας μετά τήν άρση τής συνταγματικής έκτροπής.
Ή άπόρριψη τής «οργανωτικής άπολυταρχίας»338 τοϋ « Άρχειομαρξισμοΰ» έκφράστηκε άπό όσους έπιχείρησαν νά σταθοϋν ένδιάμεσα,
ώς «Τρίτη κατάσταση», άνάμεσα σ’ αύτόν καί τό ΚΚΕ πού έποφθαλμια νά τούς προσεταιρισθεΐ. Ένα μικρό μέρος τών «τριτοκαταστατικών» έπιστρέφει στήν κοιτίδα του πού άνασυντάσσεται, άνανεώνει τήν έπιρροή του στούς φοιτητές καί άποκτα προσβάσεις στά
έργατικά συνδικάτα (άρχικά στό σωματείο τών άρτεργατών μέ τήν
έπωνυμία «Νέα οργάνωση»). Κατά τή σύστοιχη διεργασία ολοκλή
ρωσης τοΰ τροτσκιστικοϋ προσανατολισμοϋ τής « Εργασίας» συντελεΐται καί ή ήγεμόνευση τοΰ πεδίου τής « ’Αντιπολίτευσης» τοΰ ΚΚΕ
σέ βάρος τοϋ «Σπάρτακου» πού λόγω τών πενιχρών του δυνάμεων
άδυνατοΰσε νά συσπειρώσει τήν έργατική τάξη στίς «ταξικές της
οργανώσεις».339 Πρόκειται γιά τόν μετασχηματισμό τοΰ « ’Αρχείου»
άπό κλειστή καί περιορισμένη όμάδα σέ κόμμα πού θά μπορούσε νά
καταλάβει τή θέση τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος, μέ τό όποιο είχε
άναπτύξει μιά άμοιβαία άγεφύρωτη άντιπαλότητα, ένώ ή όμάδα τοΰ
«Σπάρτακου» έξακολουθοΰσε νά ταυτίζει τή «σταλινική διοίκηση»
καί τή «μαρξιστική άντιπολίτευση» τοΰ ΚΚΕ μέ τό «έπαναστατικό

338. Ε πίσημα χείμενα, Β ’, 272 καί 334-339 (17-4-1927 καί 20-61927).
339. Βλ. παρακάτω σ. 486.
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κόμμα τοϋ προλεταριάτου στο σύνολό του».340 Τό χρίσμα πάντως
τοΰ έλληνικοΰ τμήματος της Διεθνοΰς ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης
θά δοθεί τελικά στήν «Κομμουνιστική ’Οργάνωση Μαρξιστών Λενινιστών Ελλάδος ( ’Αρχειομαρξιστών)» καί όχι στόν «Σπάρτακο»
πού θά περιορισθεϊ στήν έκφραση μιας συγκρατημένης δυσαρέσκειας
γιά τήν άπόφαση αύτή τοΰ Τρότσκι, τοΰ όποιου τό «γόητρο» δέν
μποροΰσε νά παραγκωνίσει τήν «έπαληθευμένη ορθότητα» τών ιδε
ών της ώς τότε « ’Αντιπολίτευσης»341 τοΰ ΚΚΕ.
Μέ τήν άναγνώριση πάντως αύτή οί « Άρχειομαρξιστές» άναβάθμισαν, περισσότερο ποσοτικά, τά στοιχεία της φυσιογνωμίας τους
πού τά κωδικοποίησε μέ πολεμικό τόνο ό Πουλιόπουλος μιλώντας
για τό «ψευτοκομμουνιστικό ύποκατάστατο»342 της έγχώριας σοσι
αλδημοκρατίας. Ώ ς πρός τήν αιτίαση γιά τήν άποσιώπηση τοΰ φασιστικοΰ κινδύνου, συμβαίνει τό άντίθετο, έφόσον υίοθετοΰνται, μετά
άπό ορισμένες άναπόφευκτες παλινωδίες, οί ύποδείξεις τοΰ Τρότσκι,
άσχετα άν τοΰτο θά μποροΰσε νά έκληφθεϊ ώς συνεργασία μέ τούς
σοσιαλιστές τής ΓΣΕΕ. ’Απ’ αύτή τήν άποψη τό « ’Αρχείο» συμμερί
ζεται τήν έκτίμηση της Διεθνοΰς ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης343 ότι
ή ιδεολογική καί πολιτική κατασκευή τοΰ «σοσιαλφασισμοΰ» είναι
«βαθύτατα έσφαλμένη», έφόσον ό φασισμός δέν ταυτίζεται μέ τή
σοσιαλδημοκρατία πού —τουλάχιστον στή Γερμανία— στηρίζεται
σέ πολυάριθμα έργατικά συνδικάτα καί δχι στα δυσαρεστημένα μι
κροαστικά στρώματα. Ή συναντίληψη αύτή τών «Μαρξιστών-Λενινιστών», δπως προτιμοΰσαν νά άποκαλοΰνται οί « ’Αρχειομαρξιστές», θά μποροΰσε νά συσχετισθεΐ μέ τήν ελλειψη άξιόλογων διανο
ουμένων στόν ήγετικό τους πυρήνα, γεγονός πού φαίνεται να έξηγεϊ
τή «δογματική», συχνά, προσκόλληση στίς έπεξεργασίες τοΰ Τρότσκι, ίσως ώς άντιστάθμισμα στήν περιορισμένη θεωρητική αύτοδυναμία πού διέκρινε τήν κορυφή της άπρόσιτης « ’Εργασίας» καί πάν
τως σέ προφανή διαφορά μέ τούς πρωτεργάτες τοΰ «Σπάρτακου»

340.
341.
342.
343.

Σαρκάτος, « Ή πάλη», 1.
Πουλιόπουλος, «Τρότσκυ», 18/19, 20.
Σαρκάτος, « Ή πάλη», 1, 2.
Τί είναι ή Αριστερή, 44.
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πού επιδίωκαν νά καταστήσουν τή μαρξιστική θεωρία «όπλο της
συνειδητής προλεταριακής πρωτοπορίας».344 Τό μορφωτικό ώστόσο
έργο τοϋ 1Α ρχείου, ήδη τής πρώτης του περιόδου, είχε άποτιμήσει
θετικά ό Πουλιόπουλος κατά τήν έναρξη τής ρήξης του μέ τή «στα
λινική» ήγεσία τοΰ ΚΚΕ, τοΰ οποίου ή «έξυγίανση» περνούσε ώς ενα
βαθμό καί άπό τήν κατανόηση τής ανάγκης νά έκπαιδευθοΰν τά μέλη
του, άσχετα άν στίς συνθήκες τής άμοιβαίας πολεμικής θά εκτοξεύε
ται ή κατηγορία γιά «σκοτεινή μορφωτική αίρεση» πού έκλαίκευε
τήν «οικονομική έξέλιξη» μέ τρόπο «μασωνικό καί νεφελώδη».345
Χωρίς ποτέ νά παραιτηθοΰν άπό τήν άνάπτυξη τής μορφωτικής τους
εργασίας οί « Άρχειομαρξιστές», συνεχίζοντας τόν τρίτο τόμο τοΰ
’Αρχείου καί έμπλουτίζοντας διαρκώς τή σειρά τών μεταφράσεων,
μετατρέπονται ώς ΚΟΜΛΕΑ σέ πολυάριθμη οργάνωση, σφυρηλατημένη στούς καθημερινούς ταξικούς άγώνες, πού άνάγεται άπό έγχώρια έκφραση τής « ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης» σέ «δεύτερο κόμμα»
τής έργατικής τάξης μέ πλήρη, κάποτε, άμφισβήτηση τής ύπαρξης
τοΰ ΚΚΕ.
Τήν ιδεολογική καί πολιτική ταυτότητα μιας τέτοιος πληθωρι
κής παρουσίας συγκροτεί καί συγκρατεΐ τό όργανο (συχνά ήμερήσιο)
τής ΚΟΜΛΕΑ Πάλη τών τάξεων (άπό τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1930),
χωρίς έτσι νά μειώνεται ή συμβολή τών θεωρητικών της οργάνων ή
τών άλλων εντύπων, δπως τό ’Ε ργατικό Βημα, ή 'Α γωνίστρια, ό
Προλετάριος (στά ελληνικά καί στή ladino γιά τούς Εβραίους τής
Θεσσαλονίκης), ό Φοιτητης καθώς καί πλειάδα έπαγγελματικών
έφημερίδων. Ό ΔαυλόζΜ6 ύπηρξε τό μηνιαίο θεωρητικό δργανο γιά
τή «συστηματική διάδοση τών πηγών τοϋ έπαναστατικοΰ Μαρξισμοΰ καί Λενινισμοΰ» (καί όχι γιά τήν ένθάρρυνση μιας «άργόσχολης
θεωρητικολογίας καί πολιτικαντισμοΰ τής ρουτίνας») πού δημοσίευ
σε τίς άποφάσεις τής οργάνωσης, φιλοξενοΰσε κυρίως μεταφράσεις
κειμένων τοΰ Τρότσκι, άνέτρεξε στήν άπαρχή τοϋ « ’Αρχειομαρξισμοϋ» (διασώζοντας τό «καταστατικό» τοΰ άρχικοΰ «πυρήνα» πού

344. Βλ. παραπάνω σ. 476.
345. «Γράμμα», VI, «Κομμουνισμός», 14.
346. Βλ. παρακάτω σ. 509.
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άξίωνε τή δημιουργία ((καλών καί μελετημένων άγωνιστών») καί
πραγματεύθηκε το θέμα της συγκυρίας αποσαφηνίζοντας τή διαφορά
«σοσιαλφασισμοϋ» καί φασισμού, διακριβώνοντας τά κοινωνικά
έρείσματα τοϋ «μαζικοΰ» αύτοΰ κινήματος στήν «ύπηρεσία τοΰ χρηματιστικοΰ κεφαλαίου».347 Τό διάδοχο σχήμα ήταν ό Άρχειομχρζιστής3/,Άπού ώς όργανο «κριτικής καί συζήτησης» ύπόσχεται νά έξετάσει τά ((μεγάλα προβλήματα τοΰ διεθνοΰς καί έλληνικοΰ κινήματος»,
μέ τήν ίδια δομή στή σύνθεση της ύλης καί μέ τή λανθάνουσα πρόθε
ση έπιστροφής στήν παλαιότερη φυσιογνωμία της οργάνωσης.
Στήν περίοδο της ακμής τών « Άρχειομαρξιστών» πολλαπλασιάζονται οί προσβάσεις στήν πανεπιστημιακή νεολαία (ήδη ή πολυήμε
ρη «άπεργία» τών φοιτητών, τον Νοέμβριο τοΰ 1929, είχε τεθεί ύπό
τον έλεγχό τους) καί ή άκτινοβολία τους ώς έλληνικοΰ τμήματος τής
((Διεθνοΰς ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης» γίνεται άντιληπτή σέ κύ
κλους νέων διανοουμένων, ιδίως λογοτεχνών ή κριτικών τής λογοτε
χνίας πού αύτονομοΰνται άπό τούς άσφυκτικούς ((Κανόνες» τών συ
ναφών ((μετωπικών» περιοδικών τοΰ ΚΚΕ καί άναζητοΰν άνοιχτότερους ορίζοντες στά Πολιτικά Φύλλα349 πού προτίθενται νά κατα
στούν φορέας τής «κριτικής πολιτικής πρωτοπορίας». Συνεργάτης
τους είναι ό Βάσος Βαρίκας —κρατά μέ έπάρκεια τή στήλη τής
βιβλιοκριτικής— πού σέ λίγο θά άρθρογραφεΐ στήν Πάλη τών τάξεων350 για τό νόημα τής τέχνης προσφεύγοντας στόν Πλεχάνωφ καί
κυρίως στον Τρότσκι. Μ’ αύτήν άκριβώς τή σκευή ό Βαρίκας έπιχειρεΐ νά προσπελάσει το ποιητικά έργο τοΰ Βάρναλη,351 λαμβάνοντας
μάλιστα ύπόψη τήν «άποκηρυγμένη» συνέντευξή του στά Πολιτικά
Φύλλα. Έ τσι άναγνωρίζει τήν «έμμεση» άπλώς έπίδραση τής οικο
νομικής ζωής στά «πνευματικό έποικοδόμημα», θεωρεί τήν τέχνη του
—άν καί «ποτέ δέν έμπνεύσθηκε άπ’ τή σοσιαλιστική κοινωνία» καί
ή κριτική του ((ξεκινάει άπό τόν ούτοπικό σοσιαλισμό»— «έπανα-

347.
348.
349.
350.
351.

’Ανυπόγραφο, « Ό φασισμός», 50-58.
Βλ. παρακάτω σ. 510.
Βλ. παρακάτω σ. 659.
Νησιώτης, «Τί elve τέχνη», 2.
Βλ. παρακάτω σ. 508.

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

στατική», δικαιολογεί τά «μικροαστικά της καλούπια» καί τίς επι
βιώσεις της «παλαιός του ψυχοσύνθεσης», διαβλέπει δτι «άμιγής
προλεταριακή τέχνη» δεν θά ύπάρξει ποτέ παρά μόνο κάποια «μορ
φή μεταβατική» πού περιλαμβάνει καί τά «επαναστατικά» έργα καί
άνιχνεύει τήν «κατάπτωση» της καλλιτεχνικής δημιουργίας στή
«χρεοκοπία τοϋ σύγχρονου πολιτισμού στο σύνολό του».352 Παρά τήν
άνατίμηση'τών θεωρημάτων της ψυχανάλυσης —ήδη στά Πολιτικά
Φύλλα353 είχε έκτεθεΐ εύνοϊκά τό έγχείρημα τοϋ Reich για τή συζυ
γία της μέ τόν μαρξισμό— καί τήν κριτική άφομοίωση της ύστερης
φροϋδικής θεωρίας τοϋ πολιτισμοΰ ό σατιρικός ποιητής, καί στήν
περίπτωση έδώ ό Καρυωτάκης, παραμένει «πρίν άπ’ δλα ένας άγωνιστής» καί ή τέχνη «μια κοινωνική λειτουργία μέ καθορισμένα καθή
κοντα».354

2. 'Αποχωρήσεις καί αναπλάσεις
Στό τέλος τοΰ 1929 σχηματίζεται «φραξιονιστικός» πυρήνας τοΰ
« ’Αρχείου», μέ άφετηρία τήν οργάνωση τοΰ Πειραιά, πού θά μετεξελιχθεΐ σέ «Κομμουνιστική Ένωτική Όμάδα», μέ αύξουσα έπιρροή στά έργατικά συνδικάτα, ή όποία αύτοκαταγράφεται ώς μέρος
της « ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης». Τό καλοκαίρι τοΰ 1931 έμφανίζεται τό Δ ελτίο 3^ της μέ προγραμματικό στόχο τήν «κριτική άναθεώρηση τοΰ παρελθόντος», άπό τό όποιο ή τροφός της οργάνωση
έξακολουθεϊ νά άντλεϊ τή «μπλαγκιστική» άντίληψη της έπανάστα
σης καί τήν αύταρχική δομή της διοίκησής της. Μέ τήν αύτοδύναμη
πορεία προσδιορισμού της ταυτότητάς της ή ΚΕΟ διαιρείται σέ τέσ
σερα μέρη: τό μεγαλύτερο προσχωρεί στόν «Σπάρτακο» (ό Πουλιό
πουλος356 είχε χαιρετίσει τήν άνάδυσή της ώς «έκδήλωση άποσύνθε-
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σης τοϋ άρχειομαρξισμοΰ»), μιά δυναμική μειοψηφία (με τον Μ.
Σούλα καί τον Μ. Σπέρο) συνιδρύει με τον Ά γ ι Στίνα (πού μόλις
είχε διαγραφεΐ άπό το ΚΚΕ) τη «Λενινιστική ’Αντιπολίτευση τοϋ
ΚΚΕ» καί μικρότερες ομάδες επιστρέφουν στήν ΚΟΜΛΕΑ ή προσελκύονται στό ΚΚΕ.
Έ χει προηγηθεΐ ή ζύμωση στούς κόλπους τής «Διεθνοΰς Γραμματείας» τής « ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης», μετά την άνοδο τοΰ
Έθνικοσοσιαλιστικοΰ Κόμματος στην εξουσία, καί ή δήλωση τοΰ
Τρότσκι γιά τήν άνάγκη δημιουργίας νέων Κομμουνιστικών Κομμά
των καί μιας άλλης Διεθνοΰς, όταν καί ή ΚΟΜΛΕΑ συγκλονίζεται
άπό τήν ϊδια προβληματική καί διασπίται. Τό μεγαλύτερο μέρος
τής οργάνωσης, ύπό τόν Γ. Βιτσιώρη, συμμερίζεται τήν προοπτική
πού χαράζει ό Τρότσκι καί συγκροτεί τήν «Κομμουνιστική Διεθνιστική Ένωση Ελλάδας» (με όργανο τόν Μπολσεβίκο), ένώ ή μειο
ψηφία πού άκολούθησε τόν Γιωτόπουλο (ώς «Witte» μετείχε στήν
ήγεσία τής «Διεθνοΰς Γραμματείας») ιδρύει τό «Κομμουνιστικό
Άρχειομαρξιστικό Κόμμα Ελλάδος», διατηρώντας τήν Πάλη τών
τάξεων, τήν όποία γιά ένα διάστημα θά διαδεχθεί ή Φωνή τών Έρ
γατών καί ’Α γροτών. Τό ΚΑΚΕ357 στό Β ' συνέδριό του διακηρύσσει
τήν προσήλωσή του στίς άρχες τοΰ «έπαναστατικοΰ Μαρξισμοΰ»,
δπως τίς ερμήνευσε καί τίς έφάρμοσε ό Αένιν, κατανοεί τόν ρόλο τοΰ
κόμματος ή τής «έπαναστατικής πρωτοπορίας» ώς «ίσχυροΰ μοχλοΰ
αλλαγής νοοτροπίας καί ίδεολογικοΰ προσανατολισμοΰ τών μεγά
λων στρωμάτων τών καταπιεζομένων» καί προτρέπει τούς «αληθι
νούς μπολσεβίκους» νά έπεξεργασθοΰν τούς δρους τής μετατροπής
τοΰ «πολέμου σε έμφύλιο» πού θά άποσκοπεΐ στήν έγκαθίδρυση τής
«διχτατορίας τοΰ προλεταριάτου καί τών φτωχών χωρικών». Συνά
μα προβλέπει δτι ή ΕΣΣΔ, με τόν «ταξικό προλεταριακό της χαρα
κτήρα», θά εχει άποφασιστικό λόγο στήν «προσεχή διαμόρφωση τής
~αγκόσμιας κατάστασης», μολονότι ή πολιτική της ήγεσία διακατέ
χεται άπό «κεντριστικό οπορτουνισμό» καί συμπαρέσυρε τήν Κομ
μουνιστική Διεθνή σε «γραφειοκρατικό έκφυλισμό» καί έγκατάλειψη
τής έπαναστατικής προοπτικής τών τμημάτων της. Μ’ αύτες τίς

ÎÔ7 Θέσεις, 5, 15, 23, 31, 33.
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θέσεις (καί μετά τήν ανεπιτυχή σύγκλιση τοϋ «ένιαίου μετώπου» με
όλα τά μέρη της « ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης») ώθεΐται στήν υπο
στήριξη τοΰ «Παλλαικοΰ Μετώπου» κατά τίς έκλογες τοϋ 1936, σε
αντίθεση με το «Κομμουνιστικό Διεθνιστικό Μέτωπο» που έκπροσωπεϊ στήν ’Αθήνα ό Βιτσώρης καί στή Θεσσαλονίκη ό Πουλιόπου
λος.
Τόν Μάρτιο τοΰ 1935, μετά τό αποτυχημένο πραξικόπημα τοΰ
Πλαστήρα, ή ΚΔΕΕ άπορφανίζεται άπό τήν πλειοψηφία τών μελών
της, που έκδίδει τόν Νέο Δρόμο, ένώ ή μειοψηφία ΰπό τόν Βιτσώρη
(με τή συνδρομή τοΰ Στίνα πού συμφωνεί κι αύτός με τό «φασιστικό»
περιεχόμενο τοΰ κινήματος τοΰ Κονδύλη) τό ’Ε ργατικό Μέτωπο. Ή
πρώτη όμάδα τόν Φεβρουάριο τοΰ 1937 συναπαρτίζει με τήν ΟΚΔΕ
τήν «Ενιαία ’Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδος» πού
έκπροσωπεΐται άπό τό (δακτυλογραφημένο) δελτίο Προλετάριος?**
Μέσα άπό τή δίδυμη διεργασία τών πολυδιασπάσεων καί τών άνασυσπειρώσεων, πού τελεΐται άκατάπαυστα στόν μικρόκοσμο της
« ’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης», άφομοιώνεται με ίδιάζοντα τρόπο ή
ιστορική συγκυρία καί ειδικότερα ή διευρυνόμενη άνησυχία γιά τό
μέλλον της έπανάστασης σε μιά έποχή κατίσχυσης τών «καθεστώ
των έκτάκτου άνάγκης» στήν Ευρώπη. Στήν έλληνική πολιτική σκη
νή, πού κρύβει στά παρασκήνιά της τό άλλογενες φάντασμα τοϋ
«φασισμοΰ», έντείνεται ό διχασμός τών πολιτικών μερίδων της άρχουσας τάξης καί στό δνομα της ύπερνίκησής του κηρύσσεται ή «βασιλομεταξική» δικτατορία. Ό Σπέρος καί ό Βιτσώρης καταδικάζον
ται σε ύπερορία καί έτσι έχουν τή δυνατότητα στό ιδρυτικό συνέ
δριο της 4ης Διεθνοΰς νά έκπροσωπήσουν τήν ΕΟΚΔΕ καί τή ΚΔΕΕ.
Ό Πουλιόπουλος καί ό Στίνας, πού ήγοΰνται αυτών τών ομάδων,
έγκλειστοι στήν ’Ακροναυπλία έρίζουν γιά τό χαρακτήρα τοΰ καθε
στώτος της 4ης Αύγούστου. Ένας τρίτος, ό Γιωτόπουλος, ήλθε στήν
'Ισπανία καί πολεμοΰσε στό πλευρό τοϋ P.O.U.M.

358. Βλ. παρακάτω σ. 490
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3. Πρός τόν ανέκκλητο μαρασμό
Οί « Άρχειομαρξιστές» πού άντεξαν στίς διώξεις τοϋ μεταξικοΰ κα
θεστώτος καί στίς κακουχίες της Κατόχης πλαισίωσαν, παρά την
αμοιβαία δυσπιστία, τίς κατά τόπους πολίτικες καί στρατιωτικές
οργανώσεις τοΰ ΕΑΜ, αν καί οί σχετικές συζητήσεις στούς κόλπους
τους άρχισαν κάπως καθυστερημένα, το φθινόπωρο τοΰ 1943. Ή
άπόπειρα ώστόσο νά μετεξελιχθεϊ ό πόλεμος σέ εμφύλιο, σύμφωνα
άλλωστε μέ την άρθρογραφία τών Λένιν καί Ζηνόβιεφ359 πού πρίν
άπό λίγα χρόνια μετέφρασαν, καί ή έγκαιρη προειδοποίηση γιά τον
μεταπολεμικό ρόλο τών Άγγλων ήταν έπόμενο νά προσκρούσει στήν
τακτική τοΰ ΚΚΕ, μετά τή συμφωνία τοΰ Λιβάνου καί κατά τή
δεκεμβριανή σύρραξη, οπότε οί άριστεροί άμφισβητίες τών έπιλογών
του άπομονώνονται καί μέ τραγικό τρόπο έκκαθαρίζονται. "Ήδη ό
Γιωτόπουλος είχε συνδεθεί μέ τό P.O.U.M. καί τό Independent Labour
Party, γιά νά ένταχθεΐ έτσι τό ΚΑΚΕ στό «κεντριστικό» «Διεθνές
Επαναστατικό Μαρξιστικό Κέντρο» τοΰ Λονδίνου (1939), νά έπαναλάβει τήν άποκήρυξη τοΰ «τροτσκισμοΰ» καί νά διαφοροποιηθεί
πρός τό «σταλινικό» ΚΚΕ, γεγονός πού προκάλεσε τήν άπόσχιση τών
« Άρχειομαρξιστών» της Άκροναυπλίας καί έστρεψε τίς προσδοκίες
τους στήν «άφομοιωτική δύναμη» τοΰ «πρωτοπόρου»360 ΚΚΕ. Ή
«Ό μάδα Κομμουνιστών», όπως ονομάσθηκαν, άπαρνεϊται τόν
(( Άρχειομαρξισμό» ώς πολιτική θέση «έσφαλμένη, άρνητική, δο
γματική καί διασπαστική», άν καί τόν έκτιμά ώς «ρεΰμα μέσα στό
εργατικό κίνημα» καί μέ κανέναν τρόπο συνέχεια της πρωτοβουλίας
τοΰ Κομμουνισμού. Ή «άντιδιαλεχτική» έξάλλου άντιμετώπιση της
άναμφίλογης καθυστέρησης τοΰ κινήματος, μέ τήν πρόταξη της «δι
απαιδαγώγησης» σέ βάρος της πολιτικής δράσης, καί τό έγχείρημα
Αποκατάστασης τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος, όταν άνανεώνεται
αύτή του ή φιλοδοξία μέ τήν «άνεξέλεχτη» προσχώρηση στόν τρο
τσκισμό, τόν κατέστησε «δογματική καί μεταφυσική» αΐρεση πού

359. Οΐ σοσιαλιστές χαΐ ό πόλεμος (1936)· βλ. παρακάτω σ. 523.
360 Ό μάδα Κομμουνιστών, Ταξιχός, 3, 6, 9-12.
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συνεχώς θά απομακρύνεται άπό τον «κοινωνικά μετασχηματισμό»,
δταν αύτός θα πραγματοποιείται.
Ή ολιγάριθμη όμάδα τοϋ ΚΑΚΕ πρίν άπό τήν έναρξη τοΰ έμφυλί
ου πολέμου συνυπογράφει με τίς συνεργαζόμενες τεταρτοδιεθνιστικές οργανώσεις τό « ’Ανοιχτό γράμμα» πρός τό ΚΚΕ καί τό ΣΚ-ΕΛΔ
γιά τήν έπίτευξη «ταξικής ενότητας καί δράσης»361 καί μετέχει στίς
δημόσιες συζητήσεις τοΰ ΚΚΕ με τίς «παραφυάδες τοΰ έλληνικοΰ
τροτσκισμοΰ».362 Έ τσι στήν εισήγηση τοΰ Λ. ’Αποστόλου θά άντιπαρατεθεΐ ό Γ. Ποντικής πού έπιμένει στήν «έπαναστατική άνατροπή» τοΰ καπιταλισμοΰ καί τή «διχτατορία τοΰ προλεταριάτου»,
δπως τή διατύπωσε ό Marx, στήν άναγνώριση της έσωκομματικής
δημοκρατίας καί στήν άντιδιαστολή τοΰ «έπαναστατικοΰ σοσιαλιστικοΰ ρεύματος» πρός τό ΚΚΕ, πού έκλαμβάνεται ώς «έπέκταση
τοΰ κυριαρχοΰντος προνομιούχου στρώματος στή Ρωσία». Τό ΚΑΚΕ
ολοένα καί περισσότερο έκδηλώνει δ,τι τοΰ προσάπτει ή «Όμάδα
Κομμουνιστών», δηλαδή τήν άντικατάσταση τοΰ Μπολσεβικισμοΰ
άπό τόν Λουξεμπουργισμό καί τήν υιοθέτηση τών «άντιλήψεων τής
σοσιαλδημοκρατίας»,363 ιδίως μετά τήν έπιστροφή τοΰ Γιωτόπουλου
—τόν Αύγουστο τοΰ 1946— στήν Ελλάδα καί σαφώς μετά τή μετονομασία του σέ « ’Αρχειομαρξιστικό Κόμμα Ελλάδος»,36/*δταν τό
ΚΚΕ κηρύσσεται «έκτός νόμου».
Τα υπολείμματα τοΰ « ’Αρχειομαρξισμοΰ», πού έπανεκδίδουν
τήν Πάλη τών τάξεων365καί έχουν περιορισμένη έκδοτική δραστηριό
τητα, προβαίνουν στόν άπολογισμό της διαδρομής του, έπικρίνουν τό
«λαϊκοδημοκράτη πατριώτη» Ζαχαριάδη, συγγραφέα τοΰ ’Αληθινού
Παλαμα, έξάγουν τά συμπεράσματα άπό τή «διδακτική πείρα» της
'Ισπανίας, μεταφράζουν τό φυλλάδιο τοΰ Pivert Γιά ενα σωστό προ
σανατολισμό, συμβάλλουν στή σύσταση τοΰ « ’Ανεξάρτητου Συνδικαλιστικοΰ Ένωτικοΰ Μετώπου» (ΰπό τήν προεδρία τοΰ Γ. Λάσκα-
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ρη), ψέγουν τό ΣΚ-ΕΛΔ γιά τή «σταλινική» προσέγγιση της ΕΣΣΔ
ώς «έργατικοϋ κράτους», παίρνουν μέρος στή συνδιάσκεψη τών Παρισίων γιά τήν πραγματοποίηση τών «États-Unis Socialistes d’Euro
pe», έπιδοκιμάζουν τήν αυτονόμηση της « ’Ανεξάρτητης Σοσιαλιστι
κής Όμάδας» άπό τό ΣΚ-ΕΛΔ καί τή συγκρότηση της ΠΟΔΝ, προ
παγανδίζουν τό «διεθνιστικό σοσιαλισμό» ώς σωτηρία τοϋ «έλληνικοΰ λαοΰ άπό τόν Άγγλοαμερικανικό ιμπεριαλισμό καί τόν ρωσικό
έθνικισμό» καί άντιλαμβάνονται τόν Γράμμο ώς «άρχή τοϋ τέ
λους».366 Έ τσι δεν είναι παράξενο πού στήν Γ ' συνδιάσκεψη τοΰ
ΑΚΕ συγχαίρεται ό «έθνικός στρατός» γιά τή νίκη του καί τό κύκνειο
άσμα τών « ’Αρχειομαρξιστών» θά ελθει με τήν καταβαράθρωσή
τους στίς έκλογες τοΰ 1951, δταν πιά οί σπασμωδικοί χειρισμοί
«είσοδισμοΰ» (στό «Σοσιαλιστικό Σύνδεσμο» ή στό ΣΚ-ΕΛΚΑ) δεν
θά έχουν καμιά σημασία γιά τήν παράταση τής πολιτικής του υπό
στασης. Σύντομα ή προσδοκία τοΰ «άναπόφευκτου θριάμβου» τοΰ
σοσιαλισμοΰ έγινε μιά άνάμνηση άπό τό παρελθόν τους, δταν μάλι
στα ό « ’Αρχειομαρξισμός» γέρασε ταυτόχρονα με τούς θιασώτες
του.

V. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ

Μετά τήν πτώση της δικτατορίας τοΰ Π αγκάλου ορισμένα στελέχη
τής «Κομμουνιστικής Ένώσεως της Ελλάδος»367 άνασυγκροτοΰν
τήν οργάνωση πού είχε άποσυντεθεΐ, ύποστήριξαν κριτικά τό ΚΚΕ
στίς έκλογες τοΰ Νοεμβρίου 1926 καί τό επόμενο έτος έπιδιώκουν νά
καταγράψουν τήν ιδιοσυστασία τους ώς μοναδικοΰ έγχώριου φορέα
τής «μπολσεβικοποίησης», τόσο ώς πρός τόν « ’Αρχειομαρξισμό»
όσο κυρίως πρός τόν «όππορτουνισμό» τοΰ ΚΚΕ πού άναλίσκεται

366. Βήττα- βλ. παρακάτω σ. 527.
367. Βλ. τον δεύτερο τόμο, μέρος Β ', αύτοΰ τοΰ έργου, σ 119-122,
442-452.
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στο σύνθημα της «άριστερής δημοκρατίας» καί άναδεικνύει στήν
ήγεσία του διανοούμενους, χωρίς νά έξασφαλίζει τήν άνοδο της έργατικής τάξης σε σκεπτόμενο έγκέφαλο τών «μαζών».368 Ά πό τόν
Νοέμβριο τοϋ 1927 τον «ορθόδοξο Μαρξισμό-Λενινισμό» της ομά
δας έκφράζει ή Μπολσεβιχιχή Επιθεώρηση, ή όποία λειτουργεί ώς
υπόμνηση τοΰ «όρθοΰ» προσανατολισμοΰ στό ΚΚΕ (δίνοντας, γιά
παράδειγμα, τή δική της έκδοχή σε έκλογικό πρόγραμμα τοΰ « Ε ν ι
αίου μετώπου έργατών, άγροτών καί προσφύγων»369 τόν ’Ιούλιο τοΰ
1928), έπικρίνει τόν «νεορεφορμισμό» τών « ’Αρχειομαρξιστών» καί
τών «λικβινταριστών», προτάσσει τήν άναδιοργάνωση τών κομμου
νιστικών «πυρήνων» στό χώρο έργασίας καί τήν ένίσχυση της Έ νω 
τικής ΓΣΕ Ε , σέ συνδυασμό μέ τήν άπομύθευση της «ραζιοναλιζάτσιας», τήν ύπερκέραση τών «σοσιαλ-φασιστών» καί τήν ένθάρρυνση
της «άριστεροποίησης» τών «έργατικών μαζών».370 Τό τελευταίο
σημείο ώθεΐ τήν «Κομμουνιστική Ένωση» (όταν μάλιστα ή Κομ
μουνιστική Διεθνής διακρίνει τήν «τρίτη» περίοδο της «γενικής κρί
σης» τοΰ καπιταλισμοΰ καί τό έλληνικό της τμήμα θά άνταποκριθεΐ
στή «δραστήρια προπαρασκευή» της «γενικής άπεργίας»)371 νά μετονομασθεΐ σέ «Ό μάδα Μπολσεβικοποίησης τοΰ Κ.Κ.Ε.» (Φεβρ.
1930), τό μεγαλύτερο μέρος της όποίας θά ένταχθεϊ στό ΚΚΕ (κα
λοκαίρι τοΰ 1930), άν καί ή έπιμονή γιά τήν άποκατάσταση τοΰ X.
Σεϊτανίδη (είχε διαγραφεϊ τόν Μάιο τοΰ 1924) θά άναστείλει αύτή
τή διεργασία. Έ τσι τό 1932 ή άπορφανισμένη όμάδα θά προσπαθή
σει νά καθορίσει τήν ιδεολογική της ταυτότητα μέ τά περιοδικά
Κομμουνιστής καί Πρός τίς μάζες, προκαλώντας τή μήνη τοΰ ΚΚΕ
(τήν άντιμετωπίζει ώς «ύπηρέτη της κεφαλαιοκρατίας»)372 καί τή
συγκατάβαση τοΰ Πουλιόπουλου πρός τόν «ύπερσταλινικό έξτρεμιστή»373 ήγέτη της.

368. 'Οπορτουνισμός- Άρχειομαρξισμός, 2-12. Πρβλ. ’Ε πίσημαχείμενα,
Β ', 159-162, 163-165 (27-10-1926 καί 23-11-1926).
369. « ’Εκλογικό πρόγραμμα», 137/138· πρβλ. Ε πίσημα χείμενα, Β ',
543-546 (15-7-1928).
370. « ’Απόφαση της 1ης Συνδιάσκεψης», 201-211.
371. Επίσημα χείμενα, Γ ' , 119 (24-11 -1929).
372. Λ., «Οί Σειτανιδικοί», 24-26.
373 Δημοχρατιχή, 76.
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VI. Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ «ΑΓΡΟΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ» ΚΙΝΗΣΕΩΝ

ί. Σ τίς συμπληγάδες τοΰ μεσοπολέμου
Οι κυριότεροι λόγοι πού έξηγοϋν τήν υποτονική παρουσία τοϋ σοσια
λιστικού ρεύματος κατά τή δεκαετία τοΰ ’20 στήν Ελλάδα συνοψί
ζονται στο γεγονός ότι ή τύχη του παίχθηκε στούς κόλπους τοϋ
ΣΕΚΕ(Κ), πού, μέ τή διαρκή έκκαθάριση τών μετριοπαθών του στοι
χείων, έπλεε στόν ούριο (άκόμη) άνεμο της «μπολσεβικοποίησης» ώς
έθνικο τμήμα της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς. Ή ισχυροποίηση τοΰ
ΚΚΕ όδευε, εύθέως άνάλογα μέ τήν άξίωση της μοναδικότητας, στό
αίτημα άνασύνταξης τών δομών της ελληνικής κοινωνίας, τό όποιο
άλλωστε συμμεριζόταν μέ κάποια άσάφεια ή Δημοκρατική Ένωσις
πού οριοθέτησε τό σημείο άνοχής τών σοσιαλιστικών ιδεών άπό τό
άστικό καθεστώς. Τέλος δέν ύπηρξε άμελητέα ή συμπόρευση τοΰ
ίσχνοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος μέ τίς κυβερνήσεις Πλαστηρα καί
Παπαναστασίου, όπως άνάλογα θά πράξουν οί ήγέτες της ΓΣΕΕ ή
οί νεοφανείς άγροτικοί παράγοντες. Τό 1928, όταν θά έκδηλωθεΐ
βιώσιμη πρωτοβουλία γιά τήν ένοποίηση τών σοσιαλιστογενών ομά
δων, θά διατυπωθεί καί ή ομόλογη αύτοκριτική θεώρηση της σύμ
πραξης στήν «πάλη τών λαϊκών στοιχείων έναντίον τοΰ μοναρχισμοϋ»: μόλις όμως ή «Δημοκρατία» άρχισε νά λειτουργεί ώς «θεσμός
νόμιμος» άναζωπυρώθηκε ό «σοσιαλιστικός άγώνας» γιά τή συγκρό
τηση «σοσιαλιστικής συνείδησης στούς διανοουμένους, ταξικής συ
νείδησης σ’ όλη τήν κοινωνία».374 Οί όροι πάντως τοΰ στοιχήματος
έξακολουθοΰν νά ισχύουν οί ίδιοι καί μέ περισσότερες τώρα άπαιτήσεις: ΚΚΕ, Δημοκρατική Ένωσις καί κίνδυνοι συνταγματικής
έκτροπης πού έμφανίζονται μέ τόν μανδύα τοΰ φασισμοΰ.

374. Γαιτάνου-Γιαννιοϋ, « ’Απολογισμός», 10.
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2. Τό Άγροτικόν Έργατικόν Κόμμα
Τό 1929 ή Δημοκρατική Ένωσις μετονομάζεται σέ Άγροτικόν
Έργατικόν Κόμμα συνεχίζοντας τήν πολιτική τών «βαθμιαίων με
ταρρυθμίσεων» πού άποσκοποϋν στήν «έξύψωσιν τών εργαζομένων
τάξεων».37*1 Στήν τελευταία ώστόσο δεκαετία της σταδιοδρομίας
τών «Κοινωνιολόγων» στήν πολιτική σκηνή της χώρας (ένα μέρος
τους, πού έπαναφέρει τήν άρχική έπωνυμία της κίνησης, θά μετάσχει
στό ΕΑΜ) διαφαίνεται ή απονεύρωση τών στόχων ένός μεταρρυθμιστικοϋ σοσιαλισμού, ώς σκιά πάντα τοϋ Κόμματος Φιλελευθέρων
πού κατείχε τή δεσπόζουσα θέση. Στήν προτεραιότητα έγκαθίδρυσης ένός ίσχυροΰ «κράτους προνοίας», πού θά μποροΰσε νά έξισορροπήσει τήν άντίθεση κεφαλαίου κα'ι έργασίας, προστίθενται τώρα τά
πολιτικά συμφραζόμενα τοΰ κορπορατισμοΰ καί οί προοπτικές τοΰ
«New Deal», γιά τό όποιο ένδιαφέρθηκε ό ίδιος ό Παπαναστασίου
κατά τήν έπίσκεψή του στίς Ενωμένες Πολιτείες.
Οί «Κοινωνιολόγοι» παραμένουν ό άκμαΐος πόλος της « Ε τ α ι
ρείας Κοινωνικών καί Πολιτικών Επιστημών», όπου ό γραμματέας
της συζητά τά όρια της κοινωνικής έννομίας ή πολιτευτές της Δημο
κρατικής Ένώσεως, όπως ό Γ. Κακομανώλης πού τάσσεται έναντί
ον τοϋ «ιδιωνύμου», διερευνούν τήν ιδιοσυστασία τοΰ «λενινισμοΰ»
καί τά αίτια της έπικράτησης του στή Ρωσία, όπου έχει τεθεί ό
«πρώτος θεμέλιος λίθος» της νέας κοινωνίας πού θά έξασφαλίσει
στήν άνθρωπότητα «περισσοτέραν δικαιοσύνην καί πραγματικόν
κοινωνικόν δημοκρατισμόν».376 Τά πρακτικά τών έπιστημονικών συν
εδριών της «Εταιρείας», καί κάποτε ολόκληρες τίς εισηγήσεις, δη
μοσιεύει τό . Άρχεΐον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών,
όπου άπό τήν πλευρά τής κομμουνιστικής Άριστερας άρθρογραφεΐ ό
Γ. Κορδάτος377 υπερασπίζοντας τόσο τή μεθοδολογική όσο καί τήν
κοσμοθεωρητική ύφή τοΰ μαρξισμοΰ. Ό Δ. Καλιτσουνάκις,378 διευ

375.
376.
377.
378.

Βλ. τον δεύτερο τόμο, Α ' μέρος, αύτοϋ τοϋ έργου, σ. 70.
Βλ. παρακάτω σ. 536.
Βλ. παρακάτω σ. 536.
Βλ. παρακάτω σ. 535.
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θυντής τοϋ 'Αρχείου, έπαναλαμβάνει, αντίθετα, ότι ή υλιστική άντίληψη της ιστορίας άποτελεΐ «εύριστικήν άρχήν» καί όχι «θεμελιώδη
νόμον της εξέλιξης της ιστορίας», ένώ παρουσιάζοντας τόν πρώτο
τόμο τοϋ Marx-Engels-Archiv διαπιστώνει ότι ό μαρξισμός, μέ τήν
ώθηση πού ελαβε «διά της πραγματικότητος τοΰ λενινισμοΰ», θά
άποβεΐ άσφαλώς ενα άπό τά κυριότερα θέματα τοϋ έρευνητικοΰ ορί
ζοντα της σημερινής γενιάς «καί άπωτέρων ϊσως άκόμη». Συνεργά
της έπίσης τοΰ ’Α ρχείου είναι ό ’Αριστοτέλης Σίδερις, στέλεχος πιά
της Δημοκρατικής Ένώσεως (τό 1932 εγινε υφυπουργός Οικονομι
κών στή βραχύβια κυβέρνηση τοΰ ’Αλ. Παπαναστασίου) πού σταδιο
δρομεί ώς καθηγητής της Πολιτικής Οικονομίας καί τοϋ Δικαίου στή
Γεωπονική Σχολή ’Αθηνών, χωρίς ποτέ νά έγκαταλείψει τίς θέσεις
ένός «μεταρρυθμιστικοΰ σοσιαλισμοΰ» καί τό έγχείρημα νά χρησιμο
ποιούνται οί άντιλήψεις τοΰ Marx μόνον «πρός δημιουργικήν συγκεκριμένην»379 μελέτη της κοινωνικής καί οικονομικής ζωής. ’Από τή
νέα γενιά τών διανοουμένων πού πρόσκειται στούς «Κοινωνιολό
γους» μνημονεύουμε τόν Δημοσθένη Δανιηλίδη, δημιουργό τής κίνη
σης τών «Νεοελλήνων» καί συνεργάτη τής Κοινότητας, πού μελετά
τή γεωγραφική καί ιστορική οντότητα τής νεοελληνικής κοινωνίας.380

3. Γ. Α. Γεωργιάδης: άπό τό « Εργατικό Ενωτικό
Κόμμα» στό ((Κόμμα εργασίας»
Ό Γεώργιος ’Α. Γεωργιάδης συμπράττει, στίς έκλογες τοΰ 1926,
μέ τό Κόμμα Προοδευτικών καί έκλέγεται «άνεξάρτητος έργατικός»
βουλευτής ’Αθηνών. Κατά τή θητεία του στή Βουλή, μέ άφορμή τήν
καταψήφιση έκπαιδευτικών νομοσχεδίων, υπερασπίζεται τά αιτή
ματα τοϋ δημοτικισμού καί κατανοεί τή διάσπαση τοΰ Εκπαιδευτι
κού Όμίλου ώς άξίωση τών «άγροτικών καί έργατικών τάξεων»381

179. «'Η άναθεώρησις», 129.
180. Ή νεοελληνική, 1-3, 24-26.
181 Βλ. -αρακάτω σ. 538.
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νά άνανεωθεϊ όχι μόνο τό γλωσσικό όργανο άλλά καί τό περιεχόμενο
της παιδείας.
Στό προσκλητήριο της ενοποίησης τών σοσιαλιστικών ομάδων
προσηλθε με τή σκευή ένός «Εργατικού Ενωτικού Κόμματος»,·182
τή φυσιογνωμία τοϋ όποιου εϊχε προσδιορίσει τό 1924 τρέφοντας
άκόμη τήν προσδοκία της σύστασης του, χωρίς βέβαια να θέσει σέ
δεύτερη μοίρα τίς ήγετικές φιλοδοξίες πού τοΰ προσπόριζε ή προη
γούμενη δράση του στό σοσιαλιστικό κίνημα. Αύτήν άκριβώς θεωρη
τικοποιεί στήν άνάλυση τών ταξικών κοινωνικών άγώνων, στούς
οποίους ή συμμετοχή τοΰ ΚΚΕ κρίνεται άνεπαρκής, έφόσον μέ τή
«δογματική στενότητα» πού τό συνέχει άδυνατεϊ νά άποδώσει «όλην
τήν ώριμάζουσαν» έργατική συνείδηση πού όφείλεται στήν άνομοιογένεια τών στρωμάτων της έργατικής τάξης. Τούτο σημαίνει τήν
τήρησή μιας «έλαστικής» τακτικής καί τήν κατάφαση ένός σταδίου
«μακρας» προπαρασκευής καί έργασίας ώς τήν ώρα πού θά κηρυχθεί
«άκάλυπτος έμφύλιος άνταγωνισμός».383 Μέ τήν ίδια άφετηρία ύποδηλώνεται ότι ή οικονομική έξήγηση της ιστορίας, μία άπό τίς «με
γαλύτερες κατακτήσεις τοΰ άνθρώπινου πνεύματος», εϊναι σύμφωνη
μέ τήν έπίδραση «ηθικών» ή «ιδεολογικών» παραγόντων ή μέ τή
σημασία τών προσωπικοτήτων στήν πρόσβαση τοϋ ιστορικού γίγνε
σθαι. Μόνο «λυμφατικοί διανοούμενοι» θά άπέδιδαν τόν ήρωισμό τοΰ
Κανάρη ή τήν περικεφαλαία τοΰ Κολοκοτρώνη στήν «άστική»384
τους προέλευση.
Ό Γεωργιάδης άναβαπτίζει τήν όμάδα του, πού μετονομάζεται
σέ «Κόμμα έργασίας», στήν κολυμβήθρα της έαμικής ’Αντίστασης
έπαναβεβαιώνοντας ώστόσο τή θεωρητική άξία τών άποφάσεων της
συνδιάσκεψης τοϋ 1922: ή Ελλάδα ώς «μικροαστική» χώρα μπορεϊ
νά οικοδομήσει εν α «Λαϊκό Κράτος» πού θά έκπροσωπεΐ τά συμφέ
ροντα όλων τών έργαζομένων, θά τερματίσει τίς ταξικές συγκρού
σεις καί τόν έμφύλιο πόλεμο καί θ’ άνασυγκροτήσει τήν οικονομική

382. Βλ. τον δεύτερο τόμο, Β ' μέρος, αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 431/432.
383. «Κοινωνικοί αγώνες», 596-597.
384. «Κ. Μάρξ», 71-74.
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της βάση, στά πλαίσια μιας «Σοβιετο-Καπιταλιστικής»385 φάσης
πού άρχισε νά διανύει ή Εύρώπη. Είναι προφανές ότι ό «γεωργιαδισμός», άπό τήν άρχική του άναίρεση μέσα στούς κόλπους τοϋ ΣΕΚΕ
(Κ) ώς τη μεταπολεμική έποχή, άρδεύεται άπό τή δίδυμη άναζήτηση
καί διάψευση ένός άκμαίου σοσιαλιστικοΰ κόμματος πού θά έξέφραζε
τή «μικροαστική» πλειοψηφία της έλληνικής κοινωνίας. Παρά τήν
έναγώνια έπίκληση τών «ιδιομορφιών» της, ένα τέτοιο πρόταγμα,
δυτικοευρωπαϊκής περισσότερο στοιχειοθεσίας, διαρκώς άπεΐχε άπό
τήν πραγμάτωση του μέ άποτέλεσμα οί θιασώτες του νά έμφανίζονται ώς διανοούμενη ήγεσία ένός ύπό διαμόρφωση πάντα κοινωνικού
κινήματος.

4. Ν. Γιαννιός: στην άνεση της Σοσιαλιστικής Ζωής
Ό Νίκος Γιαννιός, λαμβάνοντας ύπόψη τίς συνιστώσες της έκάστοτε πολιτικής συγκυρίας στήν Ελλάδα, άνάγει τήν τακτική σέ θέμα
άρχής, κατανοώντας βέβαια τήν έντελώς περιορισμένη δυνατότητα
τοϋ Σοσιαλιστικού Κόμματος νά έπηρεάσει τίς σχετικές έξελίξεις.
Ώ ς όμάδα κριτικής ύποστηριξης συμπλέει ξανά στίς έκλογές τοΰ
1926 μέ τή Δημοκρατικήν Ένωσιν καί τόν Μάιο τοϋ 1928 άναλαμβάνει καί φέρνει μέ σχετική έπιτυχία σέ πέρας τήν πρωτοβουλία γιά
τή σύμπτυξη τών σοσιαλιστικών θυλάκων. Ό ϊδιος ό Γ ιαννιός θά
άκολουθήσει ένα σχεδόν μονήρη δρόμο στήν έργώδη προσπάθεια ζω
ογόνησης ένός νέου Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος πού θά άφομοίωνε δη
μιουργικά τά ιδρυτικά του στοιχεία καί θά διαμόρφωνε ένιαία ιδεο
λογική καί πολιτική φυσιογνωμία ώς άνθεκτικός συντελεστής της
πολιτικής σκηνής, της όποίας ή ρευστότητα πήγαζε άπό τούς έκλογικούς ύπολογισμούς καί τούς κινδύνους της συνταγματικής έκτρο
πης. Έ τσι θά παραιτηθεί άπό τήν Κεντρική Επιτροπή τοΰ Σοσια
λιστικού Κόμματος καί θά κρατηθεί στό περιθώριο της ένεργοϋ πο
λιτικής, άντιδρώντας ώστόσο εύνοίκά στήν πρόταση της Έ στίαζ για
τήν «ένίσχυση τοϋ κράτους» ή άρνητικά, τόν Δεκέμβριο τοϋ 1944,

385. Βλ. παρακάτω σ. 544.
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στον «έπαναστατικό Λενινισμό».386 Ό θάνατος θά τόν βρει επίτιμα
μέλος τοϋ Κόμματος Φιλελευθέρων, χωρίς όμως νά εχει σβήσει άπό
τόν ορίζοντα της σκέψης του ή προοπτική μιας «πανευρωπαϊκής
σοσιαλιστικής ’Αμφικτιονίας».387
Ή Σοσιαλιστική Zùjy]'m υπήρξε ό φορέας τών ιδεολογικών άνησυχιών τοΰ Γιαννιοΰ, άλλά καί ό καθρέφτης τών δυνατοτήτων τής
σκέψης του. Στό προγραμματικό κείμενο τοϋ περιοδικοΰ έξηγεϊται
γιατί εχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ή κοινωνική έπανάσταση ώς «βί
αιη» άλλαγή τοΰ άστικοΰ κοινωνικοΰ καθεστώτος στήν Ελλάδα. Ή
οικονομική καί πολιτική σταθεροποίηση τής έγχώριας κεφαλαιοκρατίας, ή άριθμητική ίσχνότητα τοΰ προλεταριάτου σ’ έναν άνολοκλήρωτο κοινωνικό σχηματισμό, ή μετατροπή τών άγροτών σε «μικροα
στική τάξη μικροϊδιοκτητών» πού δεν εχει συμφέρον νά συμμαχήσει
μαζί του με σκοπό τήν «άμεση» κοινωνική άνατροπή, ή άντίδραση
τοΰ «άγγλοαμερικανικοΰ καπιταλισμοΰ» πού έλέγχει τήν οικονομία
μας καί ή γεωγραφική θέση τής χώρας (πού συναρταται με τόν
«άγγλογαλλοίταλικό ιμπεριαλισμό» καί τόν βαλκανικό «σωβινι
σμό») έπιτρέπουν μόνο τήν «έξελικτική» καί με «δημοκρατικά μέσα»
σύλληψη τοΰ σοσιαλισμοΰ. Αύτές τίς οδηγίες πλεύσης έπεξεργάζεται
περισσότερο ό Γ ιαννιός (συχνά με τό ένδεικτικό ψευδώνυμο «Πλεχανόφσκης») πού άσχολεϊται μέ τήν τρέχουσα πολιτική έπικαιρότητα
καί κάποτε με τήν ιστορία τοΰ έλληνικοΰ σοσιαλισμοΰ. Ενδιαφέρου
σα είναι ή άνάλυση τοΰ έπίμαχου φασιστικού φαινομένου πού τοΰ
έδωσαν κρατική ύπόσταση τά «όπισθοδρομικά στρώματα τής
μπουρζουαζίας», τό «άλητικό προλεταριάτο» καί οί «ληστοσυμμορί
ες» τής ύπαίθρου μέ ιδεολογικό περίβλημα τά «μεταφυσικά τέρατα»
τοϋ κράτους καί τοΰ σωματείου, όπου κυριαρχεί ό δικτάτορας καί οί
γραφειοκράτες πού διορίζονται άπ’ αύτόν. Ά ν οί τελευταίοι ζοΰν
άπό τό εισόδημα τής «παραγωγικής μπουρζουαζίας», τότε προεξοφλεΐται ή σύντομη πτώση τοΰ φασιστικοΰ καθεστώτος ή τής ((τραγι
κής δπερας πού έντυνε τό δυστυχή ιταλικό λαό σάν παλιάτσο καί τόν

386 Τό χομμουνιστιχό, passim.
387 «Οί συνέπειες», 1535.
388. Βλ. παρακάτω σ. 548.
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εβαζε νά γελά, όταν στήν ψυχή του ένιωθε τά συντρίμμια τής ελευθε
ρίας του και τοϋ παλαιοΰ δημοκρατικοΰ πολιτισμοΰ του».389
Ό Γ ιαννιός πλαισιώνεται άκόμη άπό ορισμένους παλαιούς του
συνεργάτες στό «Σοσιαλιστικό Κέντρο Αθηνών» καί στό έκδοτικό
έγχείρημα της Σοσιαλιστικής Ζωής τόν συντρέχει πλειάδα νέων
έπιστημόνων (Κ. Δεσποτόπουλος, Γ. Κουτσοχέρας, Π. Παλαιολόγος κ.ά.), ένώ άπό τήν ώριμότερη γενιά άξιοπρόσεχτη είναι ή συνερ
γασία τοΰ Κ. Καραβίδα390 πού διατείνεται ότι ό σοσιαλισμός δέν θά
προσπεράσει τήν «κοινότητα» ώς τρόπο οργάνωσης της συλλογικής
ζωής. Τό ειδικό παράρτημα τοΰ περιοδικοΰ διευθύνει ή ’Αθήνα Γαϊτάνου-Γιαννιοϋ, πρόεδρος τοΰ άνθηροΰ άκόμη «Σοσιαλιστικού 'Ομί
λου Γυναικών», πού πραγματεύεται έπίκαιρα φεμινιστικά θέματα,
έπιχειρηματολογεΐ γιά τήν κατοχύρωση τών δικαιωμάτων της Έ λληνίδας, συλλέγει ειδήσεις άπό τήν παγκόσμια κίνηση τών γυναικεί
ων οργανώσεων καί διαφοροποιεί τόν «άστικό» άπό τόν «σοσιαλι
στικό φιλειρηνισμό». Μετά τήν άπόσχιση της ομάδας Γ ιαννιοϋ άπό
τό άναζωογονημένο Σοσιαλιστικό Κόμμα θά περιέλθει σε συνθήκες
περιθωριοποίησης ό «Σοσιαλιστικός Όμιλος Γυναικών», καταγγέλ
λοντας μάλιστα τό «άντιφασιστικό μέτωπο» τών γυναικών, στό
όποιο φαινόταν νά είχαν συρθεί οΐ «άστές φεμινίστριες» παγιδευμένες άπό τίς «κομμουνιστικές πλεκτάνες».391

5. Ή πρωτοβουλία της ενοποίησης
Ένόψει τών έκλογών τοΰ 1928 πραγματοποιείται στήν ’Αθήνα τό
ενωτικό σοσιαλιστικό συνέδριο τό όποιο προετοίμασε οργανωτική
έπιτροπή ύπό τόν ’Αχ. Χατζημιχάλη, ήγετικό στέλεχος της ομάδας
Γ ιαννιοϋ. Έκτός άπό τήν τελευταία έλαβε μέρος τό « Εργατικό
Κόμμα» Πειραιώς ( Ί . Καλομοίρης, Ί . Τσαπής) καί οΐ σοσιαλιστές
τής Πανελλήνιας ’Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών ύπό τόν Δημ.

)89. Πολίτης, «Τί είναι», 102-104.
)90. Βλ. παρακάτω σ. 551.
191. «Οί Έλληνίδες», 701/702.
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Στρατη, γραμματέα της ΓΣΕΕ πού μετά τήν άποπομπή τών κομί
μουνιστών άπό τή διοίκησή της γίνεται μέλος τής Διεθνοΰς Συνδικα
λιστικής 'Ομοσπονδίας. Εισηγητής τοϋ προγράμματος τοϋ Σοσιαλι
στικού ’Εργατικού Κόμματος Ελλάδος (πού θά εκλέξει γραμματέρι
τόν Δ. Γ ιαμογιάννη) ήταν ό Ν. Γ ιαννιός πού έδωσε σε νέα μορφή τίς
προγραμματικές θέσεις τοΰ «Σοσιαλιστικοΰ Κέντρου ’Αθηνών».392
Οί άναπόφευκτες διαμάχες τών συνδικαλιστικών στελεχών προκαλοΰν τήν άδρανοποίηση τοΰ άρτισύστατου ΣΕΚΕ, τή θέση τοΰ οποίου
διεκδικοΰν αύθυπόστατοι «σοσιαλιστικοί όμιλοι». Στήν ’Αθήνα ή
όμάδα Γ ιαννιοϋ κρατα γιά τόν εαυτό της τή Σοσιαλιστική Ζωή πού
ξεκίνησε ώς όργανο τής « Εταιρείας Σοσιαλιστικών Σπουδών», τμή
ματος τοΰ ΣΕΚΕ, στή Θεσσαλονίκη έκδίδεται ή Σοσιαλιστική Σ η 
μαία., τό ’Εργατικό Κέντρο Πειραιώς εκπροσωπείται με τήν Έ ργα
τική ’Ηχώ (όπου ό Δ. Παπανικολάου άντιδικεϊ με τον Γιαννιό γιά
τήν «αύτοτέλεια»393 τοΰ έργατικοΰ κινήματος στήν Ελλάδα) καί
στήν ίδια πόλη δραστηριοποιείται ή « Έργατική Σοσιαλιστική Παρά
ταξη» με όργανο τόν Σοσιαλιστή πού προσπαθεί νά συναγείρει
«όλους τούς δημιουργικούς παράγοντες τής Κοινωνικής έργασίας,
έργάτες, ύπαλλήλους, διανοουμένους».394
Τήν άνοιξη τοΰ 1931 έπαναλαμβάνεται τό έγχείρημα τής σύμ
πτυξης τών σοσιαλιστικών θυλάκων με άποτέλεσμα τή δημιουργία
τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος Ελλάδος πού έκδίδει τό έπόμενο έτος
τίς Σοσιαλιστικές Πληροφορίες καί άπό τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1933 τή
Σοσιαλιστική Επιθεώρηση. Τώρα μειώνονται οί φυγόκεντρες τά
σεις, με έξαίρεση βέβαια τόν Γιαννιό, διευρύνονται τά διεθνή του
έρείσματα καί χαρτογραφείται ή (ιδεολογική, περισσότερο) παρου
σία του στήν έγχώρια πολιτική σκηνή, όπου προβάλλει ώς αύτονόητος εταίρος στή σύσταση τοΰ άντιφασιστικοϋ μετώπου με άπόληξη
(όχι χωρίς διαφωνίες) τήν έκλογική σύμπραξη με τό «Παλλαϊκό Μέ
τωπο» τοΰ 1936.
Ή θέση τών μεσοπολεμικών σοσιαλιστικών (όπως, ώς ένα βαθμό,

392. Βλ. τον δεύτερο τόμο, Α ' μέρος, αύτοΰ τοϋ έργου, σ. 293-295.
393. Παταριστής, «Τά οικογενειακά», 54/55.
394. Βλ. παρακάτω σ. 556.
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καί τών άγροτικών) κινήσεων στον εύρύτερο χώρο τής Άριστερας
προσδιορίσθηκε άπό τον τρόπο πού μετουσίωναν κάθε φορά τίς ιδεο
λογικές τους κατευθύνσεις σε συγκεκριμένη πολιτική πρακτική. Οί
πιστοποιήσεις τής μετουσίωσης αύτής δεν προέρχονταν τόσο άπό τίς
φιλελεύθερες καί ριζοσπαστικές δυνάμεις τοϋ άστισμοϋ, όσο σφραγί
ζονταν κυρίως άπό τό ΚΚΕ καί (σέ μικρότερη κλίμακα) άπό τίς
άποφάσεις του. Ή κύρια έκπροσώπευση τής κομμουνιστικής Άριστεράς άπό τήν έποχή τής «μπολσεβικοποίησης» τοϋ ΣΕΚΕ(Κ)
έβλεπε μέ έχθρότητα τίς αύτοδύναμες σοσιαλιστικές κινήσεις, όσες
δέν έντάχθηκαν ή στή συνέχεια άπομακρύνθηκαν άπ’ αύτό, άναπαράγοντας τούς χαρακτηρισμούς τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς γιά τούς
«σοσιαλ-προδότες». Βέβαια οί σοσιαλιστές, μέ τό μικρό πολιτικό
τους βάρος, δέν είχαν καμιά συμμετοχή στή διαχείριση τής κρατικής
έξουσίας, μέ μερική έξαίρεση τόν ηγετικό τους ρόλο στόν έργατικό
συνδικαλισμό, όπου ώς «σοσιαλφασίστες» μετέτρεψαν τίς οργανώ
σεις τών έργατών σέ παραρτήματα τών «έμποροβιομηχανικών έπιμελητηρίων καί τοΰ κράτους».395 Ό ταν πια τίθεται τό πρόβλημα τής
«Ένωτικής» ΓΣΕΕ (ώς μάρτυρες κατηγορίας γιά τή διάλυσή της
καταθέτουν οί Κ. Σπέρας καί Δ. Παπανικολάου), μέ σκοπό τόν
άποκλεισμό τών «προδοτών» τής έργατικής τάξης άπό τή διοίκηση
τοΰ κεντρικοΰ συνδικαλιστικού της οργάνου, εχει ήδη έκλαϊκευθεΐ
άπό τό ΚΚΕ ή άπόφαση τοΰ έκτου συνεδρίου τής Κομμουνιστικής
Διεθνοΰς γιά τό «σοσιαλφασισμό» καί τήν «τρίτη περίοδο» τής γενι
κής κρίσης τοΰ καπιταλισμοΰ. Ή ιδεολογική μανία καταδιώξεως,
μέσω τής τακτικής τοϋ «παν-φασισμοΰ», Ιλαβε σημαντικές διαστά
σεις σέ συνθήκες φθίνουσας πορείας αύτοΰ τοΰ κόμματος καί αύταρχικοποίησης τής πολιτικής ζωής πού έπέβαλε ή κυβέρνηση Βενιζέλου
κατά τήν έπιτάχυνση τής «φασιστικοποίησης τοΰ καθεστώτος τής
κεφαλαιοκρατίας».396
Τό μόνο ώστόσο πεδίο τριβής κομμουνιστών καί σοσιαλιστών ή
σοσιαλιζόντων ήταν ό Ιλεγχος τής ήγεσίας τοΰ έργατικοΰ συνδικαλι
σμού μέ άποτέλεσμα ή λυσσώδης άντιδικία μέ τόν ((σοσιαλφασισμό»

395. 'Επίσημα χείμενα, Β ', 562 (Δεκ. 1928).
396. 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 211 (Νοέμβρ. 1930).
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νά καταντά σκιαμαχία, με τίμημα βέβαια τήν άπομόνωση άπό τούς
de facto ταξικούς συντρόφους μπροστά στίς ίδιες διώξεις καί κινητο
ποιήσεις. Έ χει 'άνέλθει στήν πολιτική έξουσία τό Έθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα τής Γερμανίας καί τό Λαϊκόν Κόμμα κυβερνά στήν
Ελλάδα, όταν καταβάλλεται προσπάθεια νά έπισημανθοϋν οΐ άναλογίες, νά προσδιορισθεΐ με άκρίβεια τό φασιστικό φαινόμενο καί νά
έξουδετερωθοϋν οί συναφείς κίνδυνοι με τή συγκρότηση άντιχιτλερικών ένώσεων εύρείας συναίνεσης (άπό τόν Π. Νιρβάνα καί τόν Χρ.
Εύελπίδη ώς τόν Γληνό καί τόν Βάρναλη) καί τή δημοσίευση τής
Καστανής Βίβλου (με μεταφραστή τόν Ν. Καρβούνη)397 πού κατήγ
γειλε τίς βιαιότητες τοϋ ναζιστικοΰ καθεστώτος. Έχουν προηγηθεΐ
οί άνένταχτοι διανοούμενοι τής ’Αριστερός καί οΐ σοσιαλιστές πού
συμμερίζονται τίς σχετικές άποφάσεις τής Σοσιαλιστικής Διεθνούς
(παρά τήν αμείωτη έπίθεση πού έξακολουθοϋν νά δέχονται για τόν
«σοσιαλφασισμό» τους άπό τά έπίσημα καί τά «μετωπικά» έντυπα
τοϋ ΚΚΕ) στή δραστηριοποίηση άντιφασιστικών-άντιχιτλερικών
έπιτροπών χωρίς τόν άποκλεισμό τών κομμουνιστών «όπως παντοΰ,
ετσι κι έδώ» τίς άπαρτίζουν «πρόσωπα μέ διάφορες πολιτικές πε
ποιθήσεις». Τό «όπως παντοΰ» τών Νέων Πρωτοπόρων398 ύπονοεΐ
τήν πρώτη άπάρνηση τής τακτικής τοϋ «σοσιαλφασισμοΰ» άπό τά
κομμουνιστικά κόμματα τής Δύσης, χωρίς άκόμη νά προεξοφλεΐται
ή σχετική ((στροφή» τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς. Πάντως πρίν άπό
τό έβδομο συνέδριό της θά παραμερισθεΐ άπό άρθρογράφους τής
Κομμουνιστικής Επιθεώρησης ή ((συνωμοτική» προσέγγιση τοΰ
«ρεφορμισμοΰ» καί θά έχει συντελεσθεΐ ό άναπροσανατολισμός τής
στρατηγικής τοΰ ΚΚΕ σέ μιά χώρα μέ «μέσο έπίπεδο» άνάπτυξης
τοΰ καπιταλισμοΰ, μέ άξιοσημείωτα «ύπολείμματα μισοφεουδαρχικών σχέσεων» στήν άγροτική οικονομία καί μέ άνολοκλήρωτο άκόμη
τόν «άστικοδημοκρατικά μετασχηματισμό».399 "Αν άκριβώς ό τελευ
ταίος άναστέλλεται ή άκυρώνεται μέ τυχόν έπικράτηση ένός «φασιστικοΰ» ή άπλώς δικτατορικοΰ καθεστώτος, τότε άνοίγει άναμφίβο-

397. Βλ. παρακάτω σ. 288.
398. Βλ. παρακάτω σ. 413.
399. Βλ. παραπάνω σ. 52.
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λα ό δρόμος —οχι χωρίς παλινωδίες ή υπολογισμούς— γιά τήν
έδραίωση ένός συσπειρωτικοϋ κλίματος καί τήν άπόκρουση μιας τέτοιας έκτροπής.
Τον Σεπτέμβριο τοϋ 1934 δημοσιεύεται ή άνοιχτή έπιστολή τοΰ
ΚΚΕ καί τής Ε ΓΣΕ Ε πού τον έπόμενο μήνα συνυπογράφουν το
«σύμφωνο κοινής δράσης ένάντια στή στρατιωτικοφασιστική δικτα
τορία»400 μέ τό ’Αγροτικό Κόμμα, τό Σοσιαλιστικό Κόμμα, τό Ε ρ 
γατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τή ΓΣΕ Ε καί τά ’Ανεξάρτητα
Έργατικά Συνδικάτα. Ό ταν μάλιστα θά εχει μεσολαβήσει τό πρα
ξικόπημα τοΰ Κονδύλη, ή παλινόρθωση τής μοναρχίας καί ή άνάδειξη τοΰ κόμματος τοΰ Μεταξα σέ ρυθμιστικό παράγοντα τής άπειλούμενης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, άλλά καί ή αύτοκριτική τής
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς γιά τήν ύποτίμηση τοΰ φασιστικοΰ κινδύ
νου καί ή άπόφασή της γιά τήν έπίτευξη «άντιφασιστικοϋ λαικοΰ
μετώπου», τότε θά έμφανισθεΐ ώς μονόδρομος καί γιά τό ΚΚΕ τό
«Παλλαϊκό Μέτωπο», στό όποιο θά συμπορευθοΰν τό Σοσιαλιστικό
καί τό ’Αγροτικό Κόμμα (ή συμφωνία μέ τό τελευταίο γιά τή διάλυ
ση τών κομμουνιστικών οργανώσεων στήν ύπαιθρο άνακοινώνεται
λίγες ήμέρες πρίν άπό τήν κήρυξη τής «βασιλομεταξικής δικτατορί
ας»). Μετά άπό μιά πεντάχρονη πολιτική άνωμαλία, πού σφράγισε ή
ιταλική καί ή ναζιστική Κατοχή, μπόρεσε τό σπασμωδικό « Εθνικό
’Αντιφασιστικό Μέτωπο» νά μεταβληθεϊ σέ άκμαΐο « Εθνικό ’Απε
λευθερωτικό Μέτωπο». Ή ρωγμή όμως πού άνοιξε στό παγκόσμιο
εργατικό κίνημα, μέ τή ρήξη κομμουνιστών καί σοσιαλιστών, άρχιζε
νά έπουλώνεται στό σώμα τής έλληνικής Άριστερας όταν φυλλοροοϋσαν οί σοσιαλιστικές καί «άγροτοσοσιαλιστικές» ομάδες. Τό μεταξικό καθεστώς, πού άπορρόφησε ορισμένους ήγέτες τους (Μπ.
Άλιβιζάτος, Γρ. Μπάμιας κ.ά.), άπλώς έπιβεβαίωσε καί τυπικά
τήν περιορισμένη κοινωνική καί πολιτική τους έμβέλεια.

400. 'Επίσημα χείμενα, Δ ', 87-89 ( Ό κτ. 1934).
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5.1. *Η Σοσιαλιστιχή Επιθεώρηση καί 6 Στρ. Σω μερίτης

Πρωταγωνιστής στήν επίμοχθη διεργασία σύγκλισης τών σοσιαλι
στικών ομάδων υπήρξε ό Στράτης Σωμερίτης πού ήδη το 1923 προ
σπάθησε νά συμβιβάσει τον Σκληρό με τον Ίδα άναβαθμίζοντας τήν
ιδέα τοϋ «κοινοτικού συνεταιρισμού» καί προσφεύγοντας στίς «φυσι
κές καί προαιώνιες» δυνάμεις τών Ελλήνων πού διασφαλίζουν τήν
εγρήγορση τών «στοιχείων μιας ζωής».401 Μια πενταετία άργότερα,
με τίς εργασίες του καί τή μόνιμη στήλη «Πολιτικοί στοχασμοί»
στήν 'Αναγέννηση (καί στή συνέχεια στον Νέο Δρόμο), έκφράζει τή
βεβαιότητά του ότι ό «επιστημονικός σοσιαλισμός» συνιστα τήν
«άνώτερη καί πληρέστερη»402 άπόπειρα τοΰ άνθρώπου νά κατανοή
σει τό παρελθόν καί νά προετοιμάσει τό μέλλον. ’Ακολουθεί τήν
πλειοψηφία στή διάσπαση τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου, εκλέγεται
γραμματέας του τό 1928 καί τήν άνοιξη τοΰ επομένου έτους, με τήν
άποχώρηση τής σοσιαλιστικής πτέρυγας, προκαλεΐ τήν (οριστική)
άναστολή της λειτουργίας του, άντιδρώντας ετσι στήν φιλοκομμουνιστική πλεύση τοΰ Γληνοΰ. Θά παρακολουθήσει τήν πρωτοβουλία
σύστασης τοΰ ΣΕΚΕ καί θά κινηθεί γιά τήν άποσόβηση της αποσύν
θεσής του, άρθρογραφώντας στόν Σοσιαλιστή καί τή Σοσιαλιστική
Ζωή γιά τήν άνάγκη συνεννόησης της παλαιότερης (στήν όποία ίσως
παραμένουν καί «συνένοχοι τοΰ σοσιαλισμοΰ τοΰ κράτους»)403 με τή
νεώτερη γενιά τών σοσιαλιστών. Τό 1932 έκλέγεται γραμματέας
τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος με τήν προσδοκία ότι ή σοσιαλιστική
έπανάσταση στήν «άνώτερη καί βαθύτερη ούσία της θά βρει τήν
ιστορική της δικαίωση», στόν βαθμό άκριβώς πού θά έπιτευχθεΐ ή
«κρατοποίηση» τών μεγάλων βιομηχανικών μονάδων, τοΰ είσαγωγικοΰ καί έξαγωγικοϋ έμπορίου καί τών τραπεζιτικών καί άσφαλιστικών έπιχειρήσεων.40/' 'Υπεύθυνος γιά τήν έκδοση τών Σοσιαλιστικών

401.
402.
403.
404.

Πρός τάσεις, 33, 11.
«Ιστορικός», 509-524.
« Ή αυτοτέλεια», 51.
Βλ. παρακάτω σ. 562.
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Πληροφοριών καί τής Σοσιαλιστικής ’Ε πιθεώρησης, συμβάλλει με
τό πρωτότυπο καί τό μεταφραστικό του έργο στήν άρτίωση τής
σοσιαλιστικής φιλολογίας τοϋ μεσοπολέμου πού γιά νά σταθεί με
άξιώσεις πρωτοτυπίας στή στάθμη τής συνολικής άριστερής διανόη
σης επρεπε νά καταβάλει πολλές προσπάθειες.
Ή Σοσιαλιστική 'Επιθεώρηση, τής όποίας ή πρώτη περίοδος
τερματίσθηκε τόν Αύγουστο τοΰ 1935, θεωρητικοποίησε τίς άνησυχίες τών στελεχών τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος τόσο στό πεδίο τής
διατύπωσης ένός προγράμματος σύμφωνου μέ τόν «μαρξικό σοσια
λισμό» όσο καί στή διερεύνηση τοΰ φασιστικοΰ φαινομένου καί τών
πολιτικών μορφών άναχαίτισής του. Έ τσ ι ή άνάγκη γνωριμίας μέ
τούς θεωρητικούς τοΰ σοσιαλισμοΰ, άπό τόν Marx καί Engels ώς τόν
Jaurès καί τόν Kautsky, έξισορροπεΐται μέ τίς άναλύσεις τής ιστορι
κής συγκυρίας πού άφοροΰν στή δυνατότητα τής σοσιαλιστικής πρό
τασης νά τελεσφορήσει άνάμεσα άπό τόν μπολσεβικισμό καί τόν
φασισμό, χωρίς νά άφυδατωθεΐ ή νά ύπονομευθεΐ τό περιεχόμενό της.
Ά π ό τήν όλη συγγραφική δραστηριότητα τών σοσιαλιστών τοΰ με
σοπολέμου, τό μεγαλύτερο μέρος τής όποίας άποτυπώθηκε στά έν
τυπα τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος, συνάγονται ώς κύριες έστίες
ένδιαφέροντος ή άνασυγκρότηση τοΰ ΐστορικοΰ μέ γνώμονα τή μεθο
δολογική του άξία, ό καθορισμός τοΰ ρόλου τοΰ κράτους στήν έγκαθίδρυση τοΰ σοσιαλισμοΰ, ή πρόταξη θεσμών αύτοδιοίκησης καί συν
εταιριστικής οικονομίας, ή άφομοίωση τοΰ σχεδίου «όρθολογικοποίησης» τής έργασίας, ή άναγνώριση τής ιδιαιτερότητας τοΰ άγροτικοϋ
ζητήματος, ή έπιδοκιμασία τών διεκδικήσεων τοΰ γυναικείου κινή
ματος, ή έπαναβεβαίωση τοΰ δημοτικισμοΰ καί ή ιδέα τής βαλκανι
κής ένωσης.

6. Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος
Μέ τό Σοσιαλιστικό Κόμμα συμφύρονται, άποχωρίζονται καί συμ
πορεύονται (όπως στίς έκλογές τοΰ 1932 καί τοΰ 1936) οί ομάδες
πού συγκροτοΰν τό Αγροτικό Κόμμα. Οΐ ίδιοι άλλωστε λόγοι έξηγοϋν καί τίς περιορισμένες τους δυνατότητες ώς πρός τόν έλεγχο τοΰ
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πολίτικου παιγνιδιού της περιόδου: ή ύπαρξη ένός σαφώς ισχυρότε
ρου κομμουνιστικού κόμματος πού με τό σύνθημα της «έργατοαγρο
τικής κυβέρνησης» συγκεκριμενοποιούσε τό όραμα μιας συμμαχίας
μέ τόν κύριο φορέα τής έπανάστασης, τή στιγμή μάλιστα πού στά
άγροτικά στρώματα διέθετε εύρεία ιδεολογική (κα'ι έκλογική) έπιρροή- ή παρουσία τής Δημοκρατικής Ένώσεως, ή οποία μετονομά
σθηκε σέ Άγροτικόν κα'ι Έργατικόν Κόμμα, δέν διευκόλυνε τό
Αγροτικό Κόμμα νά άποκτήσει έδραΐα έρείσματα στήν ύπαιθρο- καί
τέλος οί παλινωδίες τών άγροτικών πολιτευτών πού για νά διασω
θούν στίς έκλογικές άναμετρήσεις συμπράττουν συχνά μέ τό Κόμμα
Φιλελευθέρων καί κάποτε μέ τούς Λαϊκούς. “Η, κατά τήν έπισήμανση τοϋ Γεωργιάδη,405 ή ρευστότητα τής «άγροτικής ιδεολογίας»
προσφέρει μέ εύκολία καταφύγιο στούς «παλαιούς πολιτευομένους»
καί στούς «καιροσκόπους νεωτεριστάς».
Θα μποροΰσε νά προστεθεί άκόμη ότι ή ολοκλήρωση τής νομοθε
σίας γιά τήν άγροτική μεταρρύθμιση καί ή ίδρυση τής Άγροτικής
Τράπεζας γιά τή διαχείριση ένός διεθνούς δανείου πού άποσκοποΰσε
στήν έγκατάσταση τών προσφύγων πραγματοποιήθηκαν άπό βενιζελογενεΐς κυβερνήσεις καί ήδη άπό τά άπέραντα «τσιφλίκια» είχε
προκύψει ή μικρή άγροτική ιδιοκτησία πού ή παραγωγή της θά έξαρταται σέ μεγάλο βαθμό άπό τήν κρατική δανειοδότηση. Έ τσι ή
ταξική συνειδητοποίηση τών κατοίκων τής ύπαίθρου θά γλιστράει
κάθε φορά άνάμεσα άπό τό ιδιόκτητο χωράφι καί τήν κρατική χορη
γία, πού κατανέμουν οΐ έπιτόπιοι «κομματάρχες», άλλά καί άπό τήν
εύδιάκριτη διείσδυση τής καπιταλιστικής οικονομίας στόν κάμπο,
πού τά προϊόντα του συνδέονται μέ τό έξαγωγικό έμπόριο τής χώ
ρας. Τό τελευταίο σημείο άφορδ στή διαφοροποίηση τής ύπαίθρου,
στό μέτρο πού τά πλούσια άγροτικά στρώματα ώθοϋνται πρός τήν
ένίσχυση τής κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης καί έκμεταλλεύονται
τά χαμηλά καί μεσαία στρώματα τών χωρικών. Δέν είναι τυχαίο,
βέβαια, ότι άγροτιστές έρωτοτρόπησαν μέ τά φασιστικά κηρύγματα
πού διανθίζονται άπό μιά «άντικαπιταλιστική» ρητορεία καί συνάμα
καθαγιάζουν τό δικαίωμα τής ιδιοκτησίας. Τοϋτο μάλιστα άποτελεϊ

405. «Κοινωνικοί», 596-597.
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θεμελιακά στοιχείο τοϋ ιδεολογικού περιγράμματος τοϋ «Άγροτισμοΰ»,406 άκόμη καί στή σοσιαλίζουσα εκδοχή του πού κατοχυρώνει
τήν «άπαραβίαστη» μικρή ιδιοκτησία. Ό «άγροτοφασισμός», σ’ αύ
τή τήν περίπτωση, δεν ήταν μέρος τής σκιαμαχίας τοΰ ΚΚΕ με τή
λερναία ΰδρα τοΰ «παν-φασισμοΰ», άλλά άντλοΰσε τήν ύπόστασή του
άπό τίς φιλοφασιστικές διακηρύξεις καί τίς επαφές με τον Κονδύλη,
πού εγκαινίαζε μερίδα τής ήγεσίας τοϋ Άγροτικοΰ Κόμματος. Με
τά άπό ένα διάστημα άποσαφήνισης προγραμματικών θέσεων καί
τακτικών έπιλογών, πού σήμαινε καί τήν υποστολή τής άμοιβαίας
δυσπιστίας, θά συνυπογράψει το ’Αγροτικό Κόμμα το σύμφωνο
«κοινής δράσης ένάντια στή στρατιωτικοφασιστική δικτατορία»
( ’Οκτώβριος τοΰ 1934) καί θά μετάσχει στο «Παλλαϊκό Μέτωπο»
τών εκλογών τοΰ 1936, προξενώντας κάποιον κλυδωνισμό στούς
κόλπους του. ’Εδώ θά εξετάσουμε ορισμένα θεωρήματα τοΰ
« Άγροτοσοσιαλισμοΰ» πού επεξεργάζεται ό Δ. Πουρνάρας έχοντας
ήδη μακρά θητεία στήν ’Αριστερά πού μετασχηματίζεται άπό σοσι
αλιστική σέ κομμουνιστική.

6.1. Δ. Πουρνάρας

Στήν προώθηση τής σοσιαλιστικής φιλολογίας, μέ πρωτότυπο καί
κυρίως μεταφραστικό έργο, συνέβαλε ό Δημήτρης Πουρνάρας πού
άπό τή σκοπιά ένός άνένταχτου σοσιαλιστή είδε στό ’Αγροτικό καί
δχι στό Σοσιαλιστικό Κόμμα τόν πόλο συσπείρωσης τών συγγενών
ομάδων τής εύρύτερης Άριστερας, άρκεΐ στό πρώτο —πού διαθέτει
ερείσματα στούς άγρότες, στούς «βιοπαλαιστές» τών μικρών επαρ
χιακών κέντρων καί στούς έργάτες καί τούς μικροεπαγγελματίες
τών άστικών κέντρων— νά έμπεδωθεΐ ό « Άγροτοσοσιαλισμός».407
Μετά τό έκδοτικό έγχείρημα τοΰ « Ακαδημαϊκού» καί τής Σοσιαλι
στικής Εγκυκλοπαίδειας διευθύνει ώς Δήμος Πράσινος τήν Κοινω
νική Έρευνα408 πού ικανοποιεί τό στόχο του νά θεμελιωθεί ό

406. Πουρνάρας· βλ. παρακάτω σ. 579
407. Βλ. παρακάτω σ. 579.
Ί08. Βλ. παρακάτω σ. 580.
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« Άγροτοσοσιαλισμός» μέσω της έξαντλητικής μελέτης τοϋ άγροτικοΰ ζητήματος. Τον 'Οκτώβριο τοΰ 1933 οΐ αδελφοί Πουρνάρα εκδί
δουν τήν έφημερίδα ’Α νεξάρτητος καί ό ομώνυμος οργανισμός, έκτος
άπό τίς αύτοτελεϊς δημοσιεύσεις, αναλαμβάνει τή σύνταξη, με τήν
έπιστράτευση ειδικών συνεργατών, κοινωνιολογικού καί πολιτικοΰ
Λεξιχοϋ μέ άφετηρία έναν «ειλικρινή έργατοαγροτισμόν, έμπνεόμενον άπό τά ιδανικά τοΰ άριστεροΰ σοσιαλισμοΰ» καί μέ τήν πρόθεση
νά καταστεί «όπλον άγώνος» στο προσκλητήριο τής άπελευθέρωσης
τών έλληνικών «λαϊκών μαζών».409
Ό Δ. Πουρνάρας, πού ορίστηκε γραμματέας τοΰ Άγροτικοΰ
Κόμματος τό 1934 ξεπερνώντας προσωρινά τίς άντιθέσεις τών ήγετικών του στελεχών, διαβεβαιώνει οτι παραμένει «πιστός εις τόν
Μαρξισμόν» καί δτι έξυπηρετεϊ τήν υπόθεση τοΰ σοσιαλισμοΰ, δταν
προτείνει τή συνεργασία τών δύο «συνειδητώς καί πραγματικώς άριστερών»410 κομμάτων, τοΰ Άγροτικοΰ καί τοΰ Κομμουνιστικού.
Ή δη έχει έπανεκδώσει, μέ «σημαντικές τροποποιήσεις», τή μετά
φραση τοΰ βιβλίου τοΰ Μ. Beer Κ. Marx μέ συγγραφέα τώρα τόν
έαυτό του καί τίτλο Μαρξισμός χα'ι σοσιαλισμός. Ά πό τό ιδιοποιη
μένο αύτό κείμενο ή έκθεση τής «Κοινωνιολογίας» τοϋ Marx είναι
χρήσιμη γιά τήν άνασυγκρότηση τής θεωρητικής μήτρας τών άντιλήψεων τοΰ Πουρνάρα. Ή «Δυναμική» τής κοινωνίας άντιμετωπίζει
τίς έπαναστατικές της μεταβολές ώς άναντιστοιχία τοϋ «έξωτερικοϋ
ίδεολογικοΰ της όργανισμοΰ» μέ τόν «έσωτερικό οικονομικό οργανι
σμό» καθώς καί τή λειτουργία τών διανοουμένων στήν άνεύρεση
«ορισμών» καί «ιδεών» πού νά άνταποκρίνονται στίς νέες άνάγκες.411
Ό ’Ανεξάρτητος, πού ύπηρξε καί τό βήμα τών σοσιαλιστών τής
ΐδιας περιόδου, έκλεισε στά χρόνια τής μεταξικής δικτατορίας καί οί
διευθυντές του άρχικά διώχθηκαν. 'Ορισμένα ήγετικά στελέχη τοΰ
Άγροτικοΰ Κόμματος, δπως γιά παράδειγμα ό Γρ. Μπάμιας, συνεργάσθηκαν στήν ιδεολογική νομιμοποίηση τοΰ καθεστώτος καί φαί
νεται δτι ô Πουρνάρας ήλθε σέ συνεννόηση μέ τόν υπουργό Έργασί-

409. Κοινωνιολογιχόν, α \
410. Βλ. παρακάτω σ. 579.
411. Μαρξισμός, 15, 16, 17.
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ας Άρ. Δημητράτο γιά τήν Ικδοση έφημερίδας. Μετά τόν πόλεμο
συνεχίζει τήν έκδοτική δραστηριότητα τοϋ «Παπύρου», άσχολεϊται
με τήν ιστορία τοϋ διεθνοΰς σοσιαλισμού, προσφέροντας καί ορισμέ
νες καίριες επισημάνσεις γιά τή σταδιοδρομία τοΰ κινήματος αύτοΰ
στήν Ελλάδα, καί αναδιατυπώνει μετριοπαθέστερα τίς προγραμ
ματικές θέσεις τοϋ «άγροτισμοΰ».412

7. Τό μετέωρο βήμα τοΰ μεταπολεμιχοΰ σοσιαλισμοΰ
Ή πολιτική μορφοποίηση τών σοσιαλιστικών κινήσεων κατά τή μετακατοχική περίοδο προσδιόρισε καί τό είδος τής σοσιαλιστικής θε
ωρίας πού ύπόσχεται νά άνατάμει τίς συνθήκες τής ελληνικής κοινω
νίας, στή συσχέτισή της μάλιστα με τή διαφαινόμενη διαδικασία
έκσοσιαλισμοϋ τής Εύρώπης. Ή Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας καί
τό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος μετά τή συμφωνία τής Βάρκιζας
άποκόπτονται άπό τό ΕΑΜ καί συγκροτοΰν τήν ΕΛΔ-ΣΚΕ ( ’Απρί
λιος 1945) καί σε λίγο τήν « Επιτροπή Συνεργασίας Σοσιαλιστικών
καί ’Αγροτικών Κομμάτων» γιά τήν άπορρόφηση ή τουλάχιστον τή
σύμπραξη με όμοειδεΐς τάσεις, κατά τό πρότυπο τοΰ «Συνασπισμού
Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ» στόν όποιο μετείχε τό ΚΚΕ. Έ τσι οί σοσιαλι
στές, όταν καταβάλλονταν οί ύστατες προσπάθειες γιά τήν άποσοβηση τοΰ έμφυλίου πολέμου, θά διαιρεθοΰν σε τρεις μερίδες: τή συνεργάσιμη με τούς κομμουνιστές, τήν άκρως άντίθετή τους (όπως τήν
έκφράζει ή «Σοσιαλιστική 'Ομοσπονδία») καί τή μετεωριζόμενη πού
συσπειρώνεται στό ΣΚ-ΕΛΔ.
Σύμφωνα με τή διακήρυξη τής προσωρινής Κεντρικής Ε πιτρο
πής τής ΕΛΔ-ΣΚΕ,413 έμφανίζεται γιά τήν ώρα δυσχερής ό «άκριβοδίκαιος» έπιμερισμός τών εύθυνών άνάμεσα στούς συντελεστές τής
δεκεμβριανής σύρραξης, άν καί καταλογίζεται «Ελλειψη «πολιτικής
περίσκεψης» στήν ήγεσία τής Άριστερας πού παρέτεινε τήν «άνιση
πάλη» καί ύπέθαλψε τίς «ύπερβασίες» («όμηρία», «πνεϋμα αύτοδι-

412. Βλ. παρακάτω σ. 581.
413. Διακήρυξη, 7-14.
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κίας», έκτελέσεις «αμάχων καί αθώων») πού έξέθεσαν τό «λαϊκό
κίνημα». Επομένως τό αίτημα τοϋ «άληθινά δημοκρατικού κό
σμου», πού καταδικάζει έξίσου καί τίς «ύπερβασίες» της « ’Αντίδρα
σης», συμπυκνώνεται στήν άποκατάσταση «όμαλοϋ πολιτικού βίου»
πού θά ύλοποιηθεϊ με τήν τελική εύόδωση τής «άντιφασιστικής πά
λης», τήν έκδίωξη τής μοναρχίας, τήν τελεσφόρηση τών έθνικών δι
εκδικήσεων (Δωδεκάνησα, Κύπρος, Βόρειος Ήπειρος) καί τήν άνα
συγκρότηση τής χώρας. Χάρη στήν άναγνώριση τής «έλευθερίας σο
σιαλιστικών ιδεολογικών τάσεων», πού περιλαμβάνεται στήν ίδια
διακήρυξη, καί τοϋ «καλύτερου σοσιαλιστικού τρόπου ένατένισης
τών νέων πραγματικοτήτων» προσχωρεί στήν ΕΛΔ-ΣΚΕ τμήμα τοΰ
ΕΣΚΕ ( ’Απρίλιος 1945) καί στήν ιδρυτική συνδιάσκεψη, τόν ’Ιανουά
ριο τοΰ 1946, όριστικοποιεΐται ό τίτλος (μέ τήν ένταξη τμήματος
τοΰ «Ενιαίου Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος», τής «Σοσιαλιστικής Ε ρ 
γατικής Ένωσης» καί προσωπικοτήτων τής εύρύτερης Άριστερας)
τοΰ κόμματος ώς ΣΚ-ΕΛΔ, πού άπό τόν Νοέμβριο τοΰ ίδιου έτους θά
άντιπροσωπεύεται στή Σοσιαλιστική Διεθνή. Τό Σοσιαλιστικό
Κόμμα - Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, μέ πρόεδρο τόν Ά λ. Σβώλο
καί γ. γραμματέα τόν Ή λ. Τσιριμώκο, άποπειράθηκε νά άνασυνθέσει τίς τάσεις πού τό παρήγαγαν, συνεχίζοντας τήν έκδοση τής Μ ά
χης καί τής Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης, πληθαίνοντας τίς αύτοτελεΐς δημοσιεύσεις τών στελεχών της καί άνανεώνοντας τήν προ
γραμματική συμφωνία μέ τίς άρχές τοΰ «έπιστημονικοΰ σοσιαλι
σμού», σύμφωνα μέ τίς όποιες θά έπιδιωχθεΐ ή δημιουργία μιας
κοινωνίας «όπου τά μέσα τής παραγωγής θά άνήκουν στό κοινωνικό
σύνολο καί θά ύπηρετοΰν τίς άνάγκες της ολότητας».4,4
Ή άποχή καί τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ άπό τίς έκλογές τοΰ Μαρτίου τοΰ
1946, ή άμήχανη στάση τής ήγεσίας του κατά τή διάρκεια τοΰ έμφυ
λίου πολέμου, γεγονός πού τοΰ στοίχιζε συνεχείς διαρροές στελεχών
καί μελών, ή έντελώς βραχύβια κοινοβουλευτική του έκπροσώπηση
(κατά τίς έκλογές τοΰ 1950 στά πλαίσια τής «Δημοκρατικής Παρά
ταξης»), ό καταποντισμός στίς έκλογές τοΰ Σεπτεμβρίου τοΰ 1951,
ή συνεργασία ήγετικών του στελεχών μέ τήν ΕΠΕΚ, ή συγκρότηση

414. Βασιχες άρχές, 7.

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

It )

καί ή διάλυση τοϋ ΔΚΕΛ καί της «Δημοκρατικής Ένωσης», ή άποχώρηση ή ό θάνατος σοσιαλιστών πολιτικών, ή έκλογική σύμπραξη
με τήν ΕΔΑ, οδήγησε τελικά στήν άπορρόφηση τών απορφανισμένων
σοσιαλιστικών ομάδων στήν Ένωση Κέντρου, με έξαίρεση τήν ολιγά
ριθμη «Σοσιαλιστική Δημοκρατική Ένωση» πού προεδρεύεται άπό
τόν Στρ. Σωμερίτη. “Αν κατά τήν περίοδο τής έαμικής ’Αντίστασης
οί σοσιαλιστές ερριξαν τό βάρος τους για νά μετακινηθεί ή άντίθεση
τής έλληνικής κοινωνίας άπό τούς Βενιζελικούς καί Άντιβενιζελικούς στούς ύπέρμαχους καί τούς πολέμιους τής «Λαϊκής Δημοκρατί
ας», τώρα ή παρατεταμένη μετεμφυλιακή κυριαρχία τοΰ άντικομμουνιστικοϋ κράτους τούς ώθεΐ σε πολιτικές συσπειρώσεις πού άποβλέπουν πρωτογενώς στόν έκδημοκρατισμό τών θεσμών.

8. Ή συνοχή τοΰ ιδεολογικού περιγράμματος
Οΐ σοσιαλιστές πού πλαισιώνουν καί διευθύνουν τό Σοσιαλιστικό
Κόμμα-ΕΛΔ διαθέτουν άρθρωμένη ιδεολογική σκευή, τής όποίας ό
συνεκτικός ιστός είναι ό έξής:
α) Ή εμβάθυνση στην ί8έα τοΰ σοσιαλισμοΰ. Ή έπίγνωση τής
άδυναμίας τοϋ «Κεφαλαιοκρατισμού» νά έπιλύσει τό οικονομικό πρό
βλημα συναρταται μέ τήν άξίωση τής «δίκαιης κατανομής τοϋ πλού
του», τής ισότητας στό «ξεκίνημα όλων τών άνθρώπων» καί τοΰ
σεβασμοΰ τής αξίας τους ώς προσώπων. Έ τσι ό σοσιαλισμός ορίζε
ται ώς οικονομικό σύστημα οργάνωσης τής κοινωνίας, όπου τά ση
μαντικότερα μέσα τής παραγωγής περιέρχονται στήν «ολότητα» καί
λειτουργοΰν σύμφωνα μέ ενα «γενικό σχέδιο», ένώ όλοι συμμετέχουν
στή «διανομή τοΰ εισοδήματος μέ ίσα δικαιώματα», άνάλογα μέ τή
συμβολή τοΰ καθενός στό «έργο τής παραγωγής».415 Οί θέσεις αύτές,
κάποτε μάλιστα ρητά, παραπέμπουν στίς άναλύσεις τών Jaurès, de
Man καί Blum, δηλαδή σέ κατευθυντήριες ιδέες τής εύρωπαϊκής σο
σιαλδημοκρατίας πού άναζωογονήθηκαν λίγο πρίν άπό τόν δεύτερο

415. Άγγελόπουλος, Ό Σοσιαλισμός, 6, 26, 67, 83.
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παγκόσμιο πόλεμο με τίς οικονομολογικές ερευνες416 τών προϋποθέ
σεων τοΰ σοσιαλισμοΰ. Άλλοτε όμως διακηρύσσεται ή άποτυχία τοΰ
δυτικοΰ σοσιαλισμοΰ καί συνάμα ή έκλογική νίκη (Ιούλιος 1945)
τοϋ Labour Party της Μεγ. Βρετανίας άντιμετωπίζεται ώς προάγγελος τοΰ «σοσιαλιστικού μετασχηματισμοΰ» της άγγλικής κοινωνίας
μέ «δημοκρατικά» μέσα. Σ ’ αύτή τή συνάφεια ώς σοσιαλιστική άνασύνταξη θεωρείται ή έπίτευξη τής «συλλογικής» ιδιοκτησίας όλων
τών μέσων τής παραγωγής, «χωρίς έξαίρεση», πού άποσκοπεΐ στήν
άπό κοινοΰ οργάνωση τής έκμετάλλευσής τους, σύμφωνα μέ τίς προ
βλέψεις ένός «σχεδίου κοινωνικής διεύθυνσης τής κοινωνίας», καί
έπομένως στήν πλήρη ικανοποίηση τών άναγκών τών «προσωπικών
συντελεστών» τής παραγω γής/17 Άλλοτε, πάλι, γιά τήν άποσαφήνιση τοΰ «άόριστου συνθήματος τής άλλαγης», μέ άφετηρία τίς έπισημάνσεις τοΰ «έπαναστατικοΰ μαρξισμοΰ» (άπό τούς ιδρυτές του
ώς τόν Αένιν καί τή Luxemburg), έπαναλαμβάνεται ότι στή δυτική
Εύρώπη ή σοσιαλιστική έπανάσταση διατηρεί τίς «προβλεπόμενες»
μορφές της, δηλαδή ή έπικράτηση τοΰ σοσιαλισμού προϋποθέτει
«άλλαγή τοΰ φορέα τής ταξικής έξουσίας».418
β) Ή «λαϊκή δημ οκρατία» ώς αναγκαίος σταθμός γ ια την π ρ α 
γμ α το π ο ίη ση το ϋ σοσιαλισμού. 'Η ΕΛΔ ήδη στό πρόγραμμά της
είχε καθορίσει τή «Λαϊκή Δ ημοκρατία» ώς «πρώ το σταθμό στό δρό
μο τοΰ Σοσιαλισμοΰ»419 καί ώς ιδρυτικό καί συστατικό κόμμα τοΰ
ΕΑΜ συνηγορούσε στήν έπεξεργασία τώ ν όρων τής «λαοκρατικής»
λύσης τοΰ «νεοελληνικού προβλήματος». Ό τ α ν ώστόσο ή ΕΛΔΣΚ Ε, άναζητώ ντας τήν αύτοτέλειά της μ ετά τή συμφωνία τής Β άρ
κιζας, έπιδιώ κει νά όριοθετηθεΐ άπέναντι στήν πολιτική πρακτική
τοϋ ΚΚΕ, θά υπογραμμίσει οτι άποσκοπεΐ στήν «άντικαπιταλιστική
ένότητα τοΰ έργαζομένου λαοΰ» καί στήν άνοδο τώ ν «λαϊκών δυνά

416. Dickinson, Economics' Lange. On the Economic■Mossé, L ’économie.
417. Σωμερίτης, «Δημοκρατία», 1Ό1 -105, τοϋ ίδιου, Λαϊκή Δημοκρατία,
26/27.
418. Γρηγορογιάννης, « ’Απόψεις», 158/159, τοϋ ίδιου, «'Η ιστορική»,
119-127
419 Ή γένεση, 8
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μεων της έργασίας καί της δημιουργίας» στήν έξουσία, ώστε νά
κατακτηθεί το «πρώτο στάδιο σοσιαλιστικής έφαρμογής, μέσα στήν
κοινωνική φυσιογνωμία καί τίς οικονομικές συνθήκες» της χώρας,
πού θά διασφαλίσει τήν «άβίαστη» πορεία της πρός το σοσιαλισμό.
Ειδικότερα, στή φάση αύτή της «Λαϊκής Δημοκρατίας» (πού δέν
έξαντλεΐται σε κάποια μεταρρύθμιση μέσα στίς συντεταγμένες της
«άστικής δημοκρατίας», άλλα όριστικοποιεΐ τον άναγκαϊο σταθμό
για τον «σοσιαλιστικό μετασχηματισμό» της κοινωνίας) θά συνυ
πάρξει ό τομέας της «σοσιαλιστικής οικονομίας», πού θά σχηματισθεΐ μέ τήν «κοινωνικοποίηση τών μεγάλων μοχλών καί μέσων πα
ραγωγής», μέ τό πεδίο της «μικρής άτομικής ιδιοκτησίας καί τών
μικρών έπιχειρήσεων».420 Οί διαβεβαιώσεις αύτές, πού μάλλον προ
βλήθηκαν καί ώς «άριστερός» άντιπερισπασμός στήν κατηγορία τοϋ
ΚΚΕ για «δραπέτες» τοϋ ΕΑΜ, ύπήρξαν σημείο τριβής άνάμεσα στά
θεωρητικά δργανα σοσιαλιστών καί κομμουνιστών.
'Ο Τσιριμώκος421 διευκρινίζει δτι γιά τήν ΕΛΔ-ΣΚΕ ή «τελειο
ποίηση της τεχνικής» έξαρταται άπό τήν «κοινωνική μορφή» της
ιδιοκτησίας, ό «σοσιαλιστικός μετασχηματισμός» της ελληνικής κοι
νωνίας θά προκύψει άπό τίς «διαρθρωτικές» μεταρρυθμίσεις πού θά
έπιφέρει τό «Λαϊκό Κράτος» κοινωνικοποιώντας τα «μεγάλα μέσα
παραγωγής» καί οΐ περιπτώσεις πού άπαιτοΰν «άστικοδημοκρατικές» λύσεις (δπως ή κατάσταση τών άκτημόνων της ύπαίθρου) θά
συνδεθοϋν μέ τήν «έναρξη της σοσιαλιστικής προσπάθειας». Σ ’ αύτήν
τήν άντιπαράθεση ή ήγεσία της ΕΛΔ-ΣΚΕ έξακολουθεΐ νά άποκρούει ώς ξεπερασμένη τή σκόπευση της έκτης ολομέλειας τοϋ ΚΚΕ καί
τή λενινιστική άνάδειξη τών σταδίων της ρωσικής έπανάστασης,
έφόσον τά δυτικοευρωπαϊκά δεδομένα πιστοποιούν τήν «άριστεροποίηση τών μαζών» καί τή δυνατότητά τους μέ «σοσιαλιστικά» (καί
δχι «άστικοδημοκρατικά») συνθήματα νά καταλάβουν τήν έξουσία
καί νά χαράξουν, μέ τή θέληση τών «πλατειών μαζών τοϋ έργαζομένου λαοΰ», τόν δρόμο τοΰ σοσιαλισμοΰ. Ά ν τό «τρόπαιο» τών

420. Διακήρυξη, 2-5.
421. «Γιά το περιεχόμενο», 78-81· πρβλ. τοϋ ίδιου, « Άστικοδημοκρατικός», 9-15.
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Μπολσεβίκων μορφοποιεΐ τήν τακτική τοϋ ΚΚΕ, τότε το «άστικοδημοκρατικό» οπλοστάσιο τής προπαγάνδας του παίζει τον ρόλο
μιας «πολεμικής μηχανής» καί υπονοεί τήν «πραξικοπηματική» μεθόδευση γιά τήν κατάκτηση τής έξουσίας καί συναφώς γιά τήν άσκηση
της με «δικτατορικο» τρόπο. Με μιάν ανάλογη απόρριψη τής «ιδεο
λογικής άκαμψίας» τοϋ «λενινισμοΰ», πού οδήγησε άπό τή δικτατο
ρία τοϋ κόμματος στήν αύταρχία μιας «ήγετικής κλίκας», καί με τήν
προβολή τής «λουξεμπουργικής παράδοσης», πού άναβιώνει άπό τίς
σύγχρονες «επαναστατικές άνάγκες τοΰ εύρωπαϊκοϋ προλεταριά
του», ό Γρηγορογιάννης422 προτίθεται νά ερευνήσει τίς δομές τοϋ
καπιταλισμού στήν Ελλάδα. Ή «έμποροπιστωτική» του διάσταση,
ή διόγκωση τών πιστωτικών κερδών, ή στενότητα τής γης καί ή
άπαίτηση πολλαπλασιασμοΰ τής παραγωγικότητας, ό παρασιτικος
χαρακτήρας τής οικονομίας καί ή ύπερτροφία τοΰ κρατικού μηχανι
σμού, το παθητικό εμπορικό ισοζύγιο, ή έλλειψη κεφαλαίων καί ή
εξάρτηση άπό συναφείς ύψηλούς τόκους, τό τραπεζιτικά καί συνακό
λουθα το εφοπλιστικό κεφάλαιο ώς ήγετική μερίδα τής άστικής τά
ξης άποτελοΰν τίς καίριες πτυχές τής εγχώριας κεφαλαιοκρατίας
πού έπιβάλλουν καί τήν εφαρμογή συγκεκριμένου «σοσιαλιστικού
σχεδίου». Πρόκειται δηλαδή γιά τήν οργάνωση καί διεύθυνση «όλης
τής οικονομικής κίνησης άπό το κράτος», τήν «κοινωνικοποίηση τών
τραπεζών, τών άσφαλιστικών έταιρειών, τών συγκοινωνιακών μέ
σων, τών μεταλλείων, τών έπιχειρήσεων κοινής ώφελείας καί τής
βιομηχανίας, τή μονοπώληση τοϋ έξωτερικοΰ έμπορίου, τήν άπαλλοτρίωση καί διανομή τών μεγάλων κτημάτων, τή διατήρηση τής
μικρής άτομικής έπιχείρησης καί τήν άνάπτυξη τών άστικών καί
άγροτικών συνεταιρισμών παραγωγής καί κατανάλωσης.
γ) Ή κριτική λειτουργία τοϋ μαρξισμοΰ. Μέ τήν καταστατική
άναγνώριση τών «ιδεολογικών τάσεων»423 θεσμοποιεΐται ή πολλα
πλότητα τών προσεγγίσεων τοΰ σοσιαλισμοΰ καί έπομένως τών με
θοδολογικών έργαλείων γιά τή σύλληψή του. Πότε έπισημαίνεται ότι
ό σοσιαλισμός δέν περιορίζεται στον μαρξισμό, άλλά έκπορεύεται

422. « Ή ιστορική», 124, 127, 7ο οικονομικό, 7, 20.
'*23 Διακήρυξη, 15, « ’Απόφαση», 138' πρβλ. Βασικές άρχες, 9.
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άπό τίς ιδέες της «κοινωνικής δημοκρατίας» καί τοϋ Χριστιανι
σμού424 καί πότε διαπιστώνεται μέ τό πρίσμα ένός χριστιανικοΰ
«περσοναλισμού»425 ή έξίσωση τοΰ «άνθρωπισμοΰ» μέ τήν έπανά
σταση. Άλλοτε ή θεωρία της πάλης τών τάξεων άνάγεται σέ θεμε
λιώδη άρχή τοΰ «έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ»426 καί άλλοτε ή πρό
κληση «Πίσω πρός τον Μάρξ - πίσω πρός τον Ένγκελς» σημαίνει
τήν πρόθεση νά ΰπερνικηθεϊ ή θεωρητική «καχεξία», πού βασανίζει
τό έργατικό κίνημα, μέ τή χρήση τής «μεθόδου»427 τους στά σύγχρο
να προβλήματα. Ιδιαίτερα άποτιμδται ώς «υποχρεωτική» μόνον ή
«γενική κοινωνιολογική μέθοδος» τοΰ Marx καί οί ρίζες τοΰ «νέου»
σοσιαλιστικού ρεύματος άνιχνεύονται σέ τέσσερα «ιδεολογικά ρή
γματα»: στήν άντίθεση «ρεφορμισμού» καί «έπαναστατικοΰ σοσιαλισμοΰ», πού προκάλεσε ό πρώτος παγκόσμιος πόλεμος καί οί έπαναστάσεις τών έτών 1917-1919 (ή «έπαναστατική άριστερά» αύτης
της έποχής είναι πλατύτερη άπό τή λενινιστική της έκδοχή), στή
σύγκρουση τοΰ Αένιν μέ τή Luxemburg, πού προήλθε άπό τήν έφαρμογή τοΰ σοσιαλισμοΰ στήν ΕΣΣΔ καί άπό τήν ίδρυση της Κομμου
νιστικής Διεθνοΰς (μάλιστα γιά τήν υπέρβαση της «λενινιστικής ορ
θοδοξίας» καί της δικτατορίας τοϋ προλεταριάτου πού έγκαθιδρύθηκε στό δνομά της προβάλλεται ό «λουξεμπουργισμός» ώς καταξίωση
της «συνειδητής πορείας» τών έπαναστατημένων «μαζών» της Δύ
σης), στή ρήξη τοΰ τροτσκισμοΰ με τόν σταλινισμό, πού άντιμετωπίζονται ώς «λενινιστικά ύποπροϊόντα», καί τέλος στόν προβληματι
σμό γιά τή «Νέα Διεθνή», μετά τήν έπικράτηση τοΰ ναζισμοΰ, πού
άπέληξε στό «φιάσκο» της «Δ' Διεθνοΰς» καί στή δημιουργία «άριστερών πτερύγων» στά σοσιαλιστικά κόμματα.428 Τό έγχείρημα αυ
τό γιά τήν άνεύρεση τής ιστορικής καταγωγής τοΰ «νέου ρεύματος»,
μέ τόν ύπερτονισμό τοΰ «λουξεμπουργισμοΰ», άφορά σαφώς τήν

424.
425.
έργου.
426.
427.
428.

Άγγελόπουλος, Ό Σοσιαλισμός, 80,126.
Φράγκος, « Ή ανθρωπιά», 83. Βλ. καί τον επόμενο τόμο αύτοΰ τοϋ
Μπεναρόγιας, « Ή θεωρία», 391.
Γρηγορογιάννης, «Γύρω άπό τον Ένγκελς», 68.
Γρηγορογιάννης, « Ή ιστορική», 119-127.
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ταυτότητα τοϋ ΕΣΚΕ καί 6χι τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ (στό όποιο τό ΕΣΚΕ
ενσωματώθηκε ώς «άριστερή τάση»)429 με τή ρευστή καί έτερόκλητη
ιδεολογική καί οργανωτική του φυσιογνωμία, καί μάλιστα με μιάν
ήγεσία πού —κατά τήν έκδίπλωση τοΰ έμφυλίου πολέμου— έπέμενε
στήν άλλαγή τής «στραβής καί ένοχης πορείας»430 καί άναγκαστικά
στήν έσωτερική ειρήνευση.
δ) Οί « Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Ευρώπης». Μέ
τήν προσήλωση στήν κίνηση τοΰ δυτικοευρωπαϊκού σοσιαλισμοΰ ή
ΕΛΔ-ΣΚΕ συμμερίζεται τή μεταπολεμική διεργασία διαμόρφωσης
«ένιαίας ευρωπαϊκής σοσιαλιστικής συνείδησης», όπως φαίνεται νά
τήν υπόσχεται ή έκλογική νίκη τών Εργατικών τής Μεγ. Βρετανίας
(μάλιστα ή «άριστερή» τους τάση άναγορεύεται έπίγονος τοΰ «Χαρτισμοΰ») καί νά τήν άξιώνουν οΐ «άλυτες άνησυχίες» γιά τήν « Έ π α 
νάσταση καί τή Δημοκρατία».431 Σ ’ αύτή τή σύνδεση με τόν δυτικό
σοσιαλισμό ή ’Οκτωβριανή Έπανάσταση άποτιμαται κυρίως άπό
τήν οπτική τής «μεθόδου» της, ώς γεγονός πού συνέβη σέ χώρα μέ
«άλυτα άστικοδημοκρατικά προβλήματα» καί μέ μεγάλη καθυστέ
ρηση στό «έποικοδόμημα» καί έπομένως «άπόλυτα έξω» άπό τά
δυτικοευρωπαϊκά δεδομένα, τά όποια —άκόμη καί στήν Ελλάδα—
ώθοΰν πρός τήν «ολοκλήρωση» τοΰ σοσιαλισμοΰ μέσω τών «έλεύθερων θεσμών τής Λαϊκής Δημοκρατίας».432 Καί στήν περίπτωση άκό
μη όπου ό «λενινισμός» άντιμετωπίζεται ώς τό έπικρατέστερο ρεΰμα
τοΰ «έπαναστατικοΰ σοσιαλισμοΰ» καί ή ύπεροχή του συναρταται μέ
τό σπουδαιότερο γεγονός «όλης τής παγκόσμιας ιστορίας», τήν
’Οκτωβριανή ’Επανάσταση, ώστόσο ή κριτική τοΰ «μονοκομματικού
κράτους» καί τοΰ «μπολσεβικικοΰ συγκεντρωτισμού», πού μπολιά
στηκε καί στήν Κομμουνιστική Διεθνή, παραπέμπει —μέ τή συνηγορία τής Luxemburg— στούς «άνετώτερους όρους τής πάλης καί τήν
κίνηση τών ιδεών» μέσα στό κίνημα τών χωρών τής Δύσης, στό
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όποιο λειτουργούσε ή δημοκρατία καί ή «πρωτοπορία» είχε στενότε
ρη επαφή με τή «μάζα».433
Στήν απόπειρα τών ήγετών της ΕΛΔ-ΣΚΕ νά διαφοροποιηθούν
άπό τήν τακτική τοϋ ΚΚΕ, με κορύφωση το θέμα τών «Δεκεμβρια
νών» καί τή βούληση της «πραξικοπηματικής» κατάληψης της πολι
τικής εξουσίας, διαφαίνεται ή άπόρριψη τοΰ «σταλινισμοΰ» ώς υπο
προϊόντος τοΰ «λενινισμοΰ», άκόμη καί δταν ό άρχηγός τοΰ Κόκκινου
Στρατοΰ ήταν ενας άπό τούς πρωταγωνιστές τοΰ άντιφασιστικοϋ
άγώνα. Τήν ώρα πού δεν έχουν μαραθεί οΐ έλπίδες τών Ελλήνων
σοσιαλιστών γιά τίς «Ενωμένες Σοσιαλιστικές Δημοκρατίες της
Εύρώπης» καταγγέλλεται ή ’Αριστερά πού μετέχει στο μοίρασμα
τοΰ κόσμου (ήδη ή διάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς ύπονοοΰσε
τήν έγκατάλειψη της παγκόσμιας έπανάστασης), διευκρινίζεται δτι
ή «Λαοκρατία» δέν συνιστα «populisme», άλλά άνάδειξη τοΰ προλε
ταριάτου σε ήγετική δύναμη στή διαδικασία «κοινωνικής ’Αλλαγής»,
υπογραμμίζεται δτι ή προάσπιση της ΕΣΣΔ δεν έξαρτδται άπό τίς
διπλωματικές της έπιτυχίες στήν «κυνική» ρύθμιση της διεθνοΰς
πραγματικότητας, άλλά καί άπό τήν πάλη τών τάξεων καί τήν κα
θολική έπικράτηση τοΰ σοσιαλισμοΰ με άρχικό σταθμό τήν « 'Ενωμέ
νη Σοσιαλιστική Εύρώπη».434 Ό συγγραφέας αύτών τών θέσεων,
πού έπικρίνει προκαταβολικά τούς τροτσκιστες ώς «άπομονωμένη
αίρεση έξαλλων πιστών καταδικασμένη σε μιά μόνιμη άρνηση», δεν
παραβλέπει δτι τό Labour Party άποτελεΐ τό «πιό άδιαμόρφωτο καί
άξεκαθάριστο» κόμμα της έργατικής τάξης καί κατανοεί τή σημασία
της άποκήρυξης άπό τούς Εύρωπαίους σοσιαλιστές τοΰ «δαίμονα
τοΰ ρεφορμισμοΰ». Πράγματι, δσο τήν πρώτη μεταπολεμική εύφορία
τήν έξουδετέρωνε ή συντηρητική συσπείρωση τών πολιτικών δυνά
μεων της Δύσης γιά τήν άνασυγκρότηση τών κεφαλαιοκρατικών δο
μών της οικονομίας (με τή διείσδυση τοΰ άμερικανικοΰ κεφαλαίου)
καί δσο σ’ αύτή τή διαδικασία τά σοσιαλιστικά κόμματα παρέμεναν
άπό συνεργοί ώς άπλοι θεατές (δπως στή μορφή της ενοποίησης της
Εύρώπης), τόσο ξέφτιζε τό δραμα τοΰ «δυτικοΰ σοσιαλισμοΰ» καί

433. Γρηγορογιάννης, « Ή ιστορική», 122, 124.
434. Πήλιος, « Ή κρίση», 110-119.
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άναζητοϋνταν, πέρα άπό τούς δύο Αντίμαχους ψυχροπολεμικούς συν
ασπισμούς, ή νέα άφετηρία τών έπαναστατικών έξελίξεων. Ή Γιουγκοσλαβία, μετά τήν άποχώρησή της άπό τήν Κομινφόρμ, ύπηρξε
καί γιά πολλούς Έλληνες σοσιαλιστές (Γρηγορογιάννης, Σωμερίτης) ή χώρα τής «αύτοδιαχείρισης» πού έγκαινιάζει αύτοδύναμη,
«πέραν τοϋ Σταλινισμού», πορεία πρός τόν σοσιαλισμό.
ε) Ή αυτοδιοίκηση στην πολιτική και τήν οικονομική ζωή. Στήν
περίοδο τής ’Αντίστασης τό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί ιδίως ή ΕΛΔ
άνατρέχουν στήν προπολεμική θεωρητική έπεξεργασία τών όρων
έδραίωσης τοΰ θεσμοϋ τής αύτοδιοίκησης καί τών μορφών πραγμα
τοποίησης τής συνεταιριστικής ιδέας, διευκολύνοντας έτσι τήν Απο
σαφήνιση τών προγραμματικών στόχων τής «Λαϊκής Δημοκρατίας»
πού κατέστη ή ειδοποιός διαφορά τοΰ πολίτικου άγώνα τών έαμικών
δυνάμεων. Μετά τή Βάρκιζα, έπίσης, ή ΕΛΔ-ΣΚΕ435 άνανεώνει τή
συμφωνία της με τήν ιδέα τής «κοινωνικοποίησης» τών μέσων παρα
γωγής καί τής παράλληλης ένίσχυσης τών μικρών επιχειρήσεων πού
θά συνεταιρισθοϋν, σε συνδυασμό με τήν ένεργοποίηση θεσμών
«πλατείας Αύτοδιοίκησης» μέ τούς όποιους θά άποδοθεϊ στό «λαό ή
διεύθυνση τοϋ κράτους καί τής οικονομίας». Ειδικά γιά τό τελευταίο
σημείο παρατηρεΐται δτι ή παραίτηση τοΰ Κ. Βαρβαρέσου έπιβλήθηκε άπό τούς έκπροσώπους τής «οικονομικής ολιγαρχίας» καί έπομένως, αν καί τό γεγονός συναρτάται με τή «λαϊκή άγανάκτηση»
μπροστά σέ μιά οικονομία πού δέν όρθοποδίζει, δέν άποτελεϊ «λαϊκή
νίκη», έφόσον έτσι διαιωνίζεται ή άδυναμία τοΰ κράτους νά ύποτάξει
τούς «κεφαλαιοκρατικούς κύκλους».436 Πρός τήν ίδια κατεύθυνση τής
ισχυροποίησης τοΰ «κρατικοΰ παρεμβατισμοΰ» καί μέ άναφορά στή
θεωρία τοΰ Keynes (πού ώς κριτική τής σύγχρονης καπιταλιστικής
οικονομίας δέν προεξοφλεί βέβαια τή δικαίωση τής σοσιαλιστικής
της άναδόμησης) άναλύεται τό «σχέδιο Beveridge» γιά τή «διευθυνόμενη» οικονομία, τό όποιο άποσκοπεΐ στόν πολλαπλασιασμό τής
καταναλωτικής ικανότητας τών μελών τής άγγλικής κοινωνίας μέ τά

435. Διακήρυξη, 3-5- πρβλ. Βασικές άρχες, 9.
436. « ’Απόφαση», 135· πρβλ. Χριστούλα, « Ή οικονομική», 120-126.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

πρόσθετα εισοδήματα πού θα προσκομίσει ή αυξημένη Απασχόλη
ση.437 Οί καθαρά οικονομολογικές Αντιλήψεις τών σοσιαλιστών πού
διαθέτουν ειδικές γνώσεις συνοψίζονται στήν προσπάθεια για τήν
Αποκόλληση από τόν ((δογματισμό» καί για τήν παράλληλη Αναζωο
γόνηση καί «βελτίωση» τοϋ μαρξισμοΰ. Ή μαρξική «λογική κατα
σκευή» τής έργασίας ώς δημιουργοΰ τής «Αξίας» τών έμπορευμάτων,
τής «ύπεραξίας» καί τοΰ «κεφαλαίου» ίστορικοποιεΐται, μέ βάση τίς
επισημάνσεις τής Luxemburg καί τοΰ Hilferding γιά τίς συγκεκριμέ
νες προϋποθέσεις τών διεργασιών «σώρευσης» τοΰ κεφαλαίου καί τήν
επικράτηση τής πιστωτικής του μορφής άντίστοιχα, καί τοποθετεί
ται στο πεδίο τής «ύλιστικής κοσμοθεωρίας» πού —inter alia— επι
μένει στήν ταξική διαμόρφωση τών κοινωνικών σχηματισμών καί
πιστοποιεί τήν «ιστορική άναγκαιότητα» τοΰ σοσιαλισμοΰ. Έ τσι οΐ
«γενικές ιδέες» πού περιέχει το έργο τοΰ Marx μποροΰν νά τεκμηρι
ώσουν μιά πειστική θεωρητική ανάλυση τής λειτουργίας τοΰ καπιταλισμοΰ, άναδεικνύοντας συγκεκριμένα τον ρόλο τής ιδιοποίησης
τών μέσων παραγωγής καί τής συναφοΰς ταξικής διάρθρωσης, αν καί
δέν πρέπει νά παραγνωρίζεται ή συμβολή τοΰ κεφαλαίου στήν έμφάνιση ύπεραξίας καί νά παρακάμπτεται ή σημασία τής άστικής οικο
νομικής έπιστημης πού μελετά τά φαινόμενα τής αγοράς καί τή
δυναμική τής ισορροπίας.438
στ) Οί διανοούμενοι καί ή σχέση «πρωτοπορίας» καί «μάζας».
Στήν ήγεσία τής ΕΛΔ-ΣΚΕ, ήδη άπό τήν έποχή τής συμμετοχής της
στήν έαμική ’Αντίσταση, ύπερτεροΰν οί διανοούμενοι πού έπεξεργάζονται τά θεωρητικά της ντοκουμέντα καί άποφασίζουν τίς πολιτι
κές της έπιλογές. Έ τσι στή σύλληψη τής «Λαϊκής Δημοκρατίας»,439
δίπλα στούς έργάτες, τούς άγρότες καί τά μικροαστικά στρώματα,
καταλαμβάνει τήν πρώτη θέση ή ((πνευματική πρόοδος τοΰ λαοΰ»
καί τό «φώς τής έπιστήμης» πού θά ανυψώσει τό βιοτικό καί τό
πολιτιστικό του επίπεδο. "Αν ή τακτική αύτοΰ τοΰ κόμματος Απορρέ

437. Χριστούλα, « Ό μεταπολεμικός», 120-126.
438. Χριστούλα, Ή θεωρία τής αξίας, VII, 5-9, 53,114, 112-120, 130137.
439. Διακήρυξη, 2-5.
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ει άπό τήν «άντικαπιταλιστική» ένότητα τών «εργαζομένων μα
ζών», τότε ή οργάνωσή του δέν εξαντλείται στίς «προλεταριακές
δυνάμεις» άλλά σέ όποιαδήποτε «εργαζόμενη κοινωνική κατηγορία»
πού διαθέτει «ιδεολογική καί πολιτική συνειδητοποίηση». Ά πό τήν
ΐδια σκοπιά ή ΕΛΔ-ΣΚΕ άναλαμβάνει προφανώς τήν καθοδήγηση
όλων τών εργαζομένων γιά νά μετατραπεΐ ή «ψυχολογική ένότητα
άντικαπιταλιστικοϋ περιεχομένου» σέ συνειδητή δύναμη «σοσιαλι
στικού σκοποΰ».440 Στό σημείο αύτό, μέ τήν επίκληση τοϋ Αένιν,
ορίζεται ή άπόκτηση τής «σοσιαλιστικής ιδεολογίας» ώς επίγνωση
τών γενικότερων «άναγκαστικών άντιφάσεων» τοϋ καπιταλισμού,
δηλαδή ώς ένέργημα τής «πρωτοπορίας» πού οφείλει νά μετασχημα
τίσει τόν οικονομικό άγώνα τών έργατών έναντίον τών καπιταλι
στών σέ πολιτικόν άγώνα έναντίον τοϋ καπιταλισμού. Ή υιοθέτηση
ώστόσο τής ιδεολογικής όμοιογένειας καί τοΰ οργανωτικού συγκεν
τρωτισμού τών Μπολσεβίκων άπό τά κομμουνιστικά κόμματα τής
Δύσης, πού προήλθαν κυρίως άπό τό σχίσμα τών σοσιαλδημοκρατι
κών κομμάτων, όταν τερματίσθηκε ό πόλεμος καί τό άγροτικό ζήτη
μα είχε περιορισμένη οξύτητα, είχε ώς άποτέλεσμα τή συρρίκνωση
καί τή διάσπαση τών προλεταριακών δυνάμεων. Πάντως μέ τό τέλος
τοΰ δεύτερου «ιμπεριαλιστικού πολέμου» γίνεται άντιληπτή ή άναγκαιότητα τής «σοσιαλιστικής συνειδητοποίησης» τών «μαζών» μέ τή
δραστηριότητα τής «πρωτοπορίας» πού συγκροτείται λόγω τής ένδοκομματικής «πάλης τών ιδεών». Τοΰτο άλλωστε ύποδηλώνει τήν
επιστροφή τοΰ κέντρου τοΰ επαναστατικού κινήματος άπό τήν ΕΣΣΔ
στή Δυτική Εύρώπη, όπου έπιζεΐ μιά ισχυρή «δημοκρατική παράδο
ση» στή λειτουργία τοΰ κινήματος καί ή απόσταση τής «πρωτοπορί
ας» άπό τή ((μάζα» έχει ελαχιστοποιηθεί.441
ζ) Ή θεωρητική παραγωγή τοΰ κόμματος ώς «συλλογιχοΰ δια
νοουμένου». Καί μετά τήν Απελευθέρωση ή ΕΛΔ συνεχίζει τήν έκ
δοση τής Μάχης, πολλαπλασιάζοντας τά αύτοτελή δημοσιεύματα
τών ήγετικών της στελεχών, καί άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ 1945 έγκαινιά-

440. Πλουμίδης, «Το πρόβλημα», 131.
441. Γρηγορογιάννης, «Κόμμα», 18-24.
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ζεται ή δεύτερη περίοδος της Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης (με διευ
θυντή πάλι τον Στρ. Σωμερίτη).442 Το μηνιαίο θεωρητικό δργανο τής
ΕΛΔ-ΣΚΕ καί τοϋ ΣΚ-ΕΛΔ στά δύο περίπου χρόνια τής κυκλοφορίας
του επιχείρησε νά εφαρμόσει τον «επιστημονικό σοσιαλισμό» ώς «μέ
θοδο» (καί δχι ώς «δόγμα») για τή σκέψη καί τή δράση μέ τήν
έπίγνωση δτι ό ιδεολογικός εξοπλισμός συνιστά μία άπό τίς άναγκαϊες προϋποθέσεις γιά τήν προώθηση καί επικράτηση τοϋ «σοσιαλι
στικού κινήματος».443 Έκτός άπό τίς συνεργασίες, τίς όποιες ήδη
έχουμε σχολιάσει ώς έδώ, μνημονεύουμε τίς άναλύσεις τής μαρξικής
θεωρίας τής συσσώρευσης, τοϋ προβλήματος τής έπανάστασης, τών
σχέσεων θρησκείας καί επιστήμης (μέ άφορμή τή «Διακήρυξη χρι
στιανών επιστημόνων») καί τοΰ φασιστικοΰ φαινομένου μέ τήν υπό
δειξη δτι τό καθεστώς τής 4ης Αύγούστου ήταν άπλώς «παραφασιστικό», έφόσον προσπάθησε νά εισαγάγει «έκ τών υστέρων τή θεω
ρητική καί οργανωτική φασιστική πανοπλία».444 ’Από τίς μεταφρά
σεις που φιλοξένησε άξιοσημείωτα είναι τά άποσπάσματα τής Γερ
μανικής ιδεολογίας καί τής Διαλεκτικής τής φύσης, καί βέβαια οί
μελέτες πού πραγματεύονται τή διαλεκτική «άλληλεπίδραση» τών
στοιχείων τής πραγματικότητας, τήν «έπανάσταση τών διευθυντών»
καί τή γονιμότητα τών άρχών τοΰ «ιστορικού ΰλισμοΰ». Χωρίς συνέ
χεια έμεινε ή «Επιστημονική Ε ταιρεία Σοσιαλιστικής Έρευνας
Ελληνικών Προβλημάτων»,445 μέ πρόεδρο τόν ’Αλ. Σβώλο, ένώ ό
γραμματέας της Ά γγ . ’Αγγελόπουλος, σέ χαλαρή πιά σύνδεση μέ
~ό ΣΚ-ΕΛΔ, ιδρύει (Νοέμβριος 1946) τή Ν έα Οικονομία. Τό περιο
δικό αύτό στήν εικοσάχρονη σταδιοδρομία του υπήρξε ό καθρέφτης
'ή ς φθίνουσας διαρκώς πορείας που διήνυσε ή εγχώρια σοσιαλιστική
'τκέψη, στήν άρχική του φάση ώστόσο έδωσε τήν εύκαιρία σέ πλειάδα
έαμιτών (δχι άποκλειστικά έλδιτών) νά διατυπώσουν τίς άπόψεις

442. Βλ. παρακάτω σ. 596.
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τους γιά τό μέλλον της μετακατοχικής καί μετεμφυλιακής Ελλάδας.
Στο εύρύ φάσμα τών συνεργατών του συναντώνται οπαδοί τοϋ «τρί
του δρόμου της άνθρωπιστικής κοινωνίας»'1'·6 καθώς καί τοϋ «διαλεχτικοΰ υλισμού»,'1''7 δηλαδή τοϋ «όπλου γιά τό λυτρωμό τοΰ Ανθρώ
που» καί γιά «ολοένα μεγαλύτερες έπιστημονικες κατακτήσεις στή
φύση καί στήν Ανθρώπινη κοινωνία».

9. Ή διαμάχη για την ηγεμονία
Τον χαρακτηρισμό «Σοσιαλιστικός» διεκδικοΰν πέντε ενότητες πολι
τικών ομάδων: α) ό «Συνασπισμός Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ» (τόν όποιο
άπαρτίζουν τό ΚΚΕ, τό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας, τό ’Αγρο
τικό Κόμμα Ελλάδας, τό Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα, ή
Δημοκρατική Ένωση καί οί ’Αριστεροί Φιλελεύθεροι), β) αύτονόητα όσοι συγκροτοΰν τήν «Επιτροπή Συνεργασίας Σοσιαλιστικών
καί ’Αγροτικών Κομμάτων» (ΕΛΔ-ΣΚΕ, Σοσιαλιστική Έργατική
Ένωση, Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας καί ’Ανεξάρτητο
’Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας), γ) ή «Σοσιαλιστική 'Ομοσπονδία»
(πού τή σχηματίζουν τό Κόμμα ’Εργασίας, τό ’Ανεξάρτητο ’Αγρο
τικό Κόμμα, τό Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα, ή Ελληνική Σοσιαλι
στική Ένωση, τμήμα τής Σοσιαλιστικής Εργατικής Ένωσης καί
τό Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα), δ) όσοι αύτονομοΰνται άπό τά
σχήματα αύτά, δπως ή ’Ανεξάρτητη Σοσιαλιστική Ό μάδα πού
άποχωρεΐ άπό τό ΣΚ-ΕΛΔ, καί ε) κόμματα ή συσπειρώσεις νεολαίας
πού κινοΰνται στή δεξιότερη γωνία αύτοΰ τοΰ τοπίου ( Ένωσις Δη
μοκρατικών ’Αριστερών, Πανελλήνια ’Οργάνωση Δημοκρατικής
Νεολαίας, Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί ’Εθνικό Ενωτικό
Κόμμα). Ή χαρτογράφηση αύτή καταδεικνύει τό ελκτικό πρόσωπο
τοΰ μεταπολεμικοΰ σοσιαλισμοΰ καί συνάμα τά δρια τής δυναμικής
τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ —γιά νά παραμείνουμε στήν κυριότερη έκφρασή του

446. Κούσης- βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
447. Σωτηρίου- βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
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καί νά προσδιορίσουμε τίς συντεταγμένες της προσπάθειας για τήν
ηγεμόνευση αύτοΰ τοΰ έπίζηλου πολίτικου πεδίου:
α) Στή μεταπολεμική περίοδο παρατείνεται ή δυσμορφία τών
κοινωνικών δομών καί οικονομικών λειτουργιών τής χώρας με αποτέ
λεσμα τά πολυπληθή μικροαστικά στρώματα νά συμπεριφέρονται
διστακτικά ή έντελώς Απορριπτικά άπέναντι στίς εκκλήσεις για μιά
ριζική αναδιάταξη τής κοινωνίας καί τά προλεταριακά στοιχεία τών
άστικών κέντρων νά μήν ώθοϋνται Αναγκαία στήν εμφύλια Αναμέ
τρηση πού τήν καθιστά Αναπόφευκτη ή συγκρότηση, Από όσους κα
ταδιώκει ή κρατική καί ή παρακρατική έξουσία, ένοπλων ομάδων
στήν ύπαιθρο.
β) Ή ύπερσκέλιση τής «Αστικοδημοκρατικής» στρατηγικής τοΰ
ΕΑΜ καί τοϋ ΚΚΕ Από τήν ΕΛΔ-ΣΚΕ δεν Αντιστοιχοΰσε με τήν
τακτική της, έφόσον είχε περιορισθεΐ στή «δημοκρατική» ανάληψη
τής έξουσίας (με τή συνακόλουθη Αποκήρυξη τών «Δεκεμβριανών»),
Κατά τήν έπώδυνη έκδίπλωση τοΰ έμφυλίου πολέμου τό ΣΚ-ΕΛΔ
συνεχώς αναγκάζεται στόν παραμερισμό τής στρατηγικής του πρό
τασης, έξαντλώντας τίς ολιγάριθμες δυνάμεις του στή λήψη μέτρων
ειρήνευσης καί κατευνασμοΰ. Τό γεγονός αύτό τό παρουσίαζε Αφε
ρέγγυο τόσο στα μικροαστικά καί προλεταριακά στρώματα τών πό
λεων όσο καί στόν Αγροτικό πληθυσμό πού, σέ ικανό βαθμό, πλαισί
ωσε τόν «Δημοκρατικό Στρατό».
γ) 'Η Αναντιστοιχία τακτικής καί στρατηγικής προκαλοΰσε πα
λινωδίες καί μετεωρισμούς στήν πρακτική τής ήγεσίας τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ
y-3.1 έπέτρεπε στό ΚΚΕ να περάσει Από μια προσεγμένη κριτική στήν
~λήρη Αποδοκιμασία τών συνιδρυτών καί τώρα «προδοτών» τοΰ
ΕΑΜ. Σύμφωνα μέ τόν Ζαχαριάδη448 ό «δημοκρατικοσοσιαλιστικός
μεσόβαλτος» έκφράζει τίς ταλαντεύσεις τών «μεσαίων» Αστικών
στρωμάτων, τμήματος τοΰ «ύπαλληλικοΰ κόσμου» καί τών διανοου
μένων, καί κατά συνέπεια τό πολιτικό του πρόγραμμα, πού έπαγΥελλεται τόν «ρωμέικο» σοσιαλισμό, Αποτελεΐ «έγκεφαλική διανοουμενίστικη σύλληψη» πού έρχεται σε Αντίθεση με τό «λαϊκό μυαλό»

1/(8 Εισήγηση, 15/16.
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καί το «μαζικό αίσθημα». Ή άρνηση τών σοσιαλιστών νά δικαιώ
σουν τή δεκεμβριανή σύρραξη, ή πρωτοβουλία τους νά ιδρυθεί ή
ΕΣΣΑΚ, παραμένοντας αύστηρά αποκομμένη άπό τό ΚΚΕ καί τόν
«Συνασπισμό Κομμάτων τοϋ ΕΑΜ» καί συσπειρώνοντας άριθμό μή
κομμουνιστικών προσωπικοτήτων τής ’Αντίστασης, πολύ περισσό
τερο όμως ή προφανής απροθυμία τους νά μετάσχουν στήν «Προσω
ρινή Κυβέρνηση τής ’Ελεύθερης Ελλάδας» έκανε τούς πρώην συνα
γωνιστές τους νά φαντάζονται δτι ή «προλεταριακή έπανάσταση»,
πού οί ίδιοι διεξάγουν, άποσκοπεΐ πιά στήν έγκαθίδρυση τής «διχτατορίας τοϋ προλεταριάτου».449
δ) Ή συνεδριακή συνδιάσκεψη τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ, με τήν άπορρόφηση
ορισμένων σοσιαλιστικών ομάδων, δέν κατόρθωσε νά συναιρέσει δη
μιουργικά τίς άποκλίνουσες διατυπώσεις πού συχνά προδίδουν δια
φορετική ιδεολογική καταγωγή, χωρίς ώστόσο νά άποκλείονται καί
κάποιες άρχηγικές βλέψεις. Ένα μέρος βέβαια τοΰ μεσοπολεμικοΰ
Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος, με ήγέτη τόν Ί . Πασαλίδη, δεν έγκατέλειψε τό ΕΑΜ, ένώ αύτόνομες διατηρήθηκαν κάποιες ομάδες με συγ
γενές πολιτικό πρόγραμμα. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ή « Ένωσις Δημοκρατικών ’Αριστερών» τοΰ Ί . Α. Σοφιανόπουλου πού δια
κηρύσσει τήν πίστη της στή ((σοσιαλιστική ιδεολογία» μέ άξονες τήν
«αύτοπειθαρχημένη» έλευθερία, τή δικαιοσύνη ώς «διάκονο τών
άναγκών τοΰ συνόλου», τήν ισότητα ώς κατοχύρωση τοΰ ((ίσου ξεκι
νήματος δλων τών πολιτών» καί τήν «έθνικοποίησι» τών τραπεζών
καί τής «μεγαλοβιομηχανίας» (μέ τή σύστοιχη ένθάρρυνση τών μι
κρών ιδιωτικών έπιχειρήσεων γιά νά μήν άποβεΐ τό κράτος «ύδροκέφαλος Λεβιάθαν»).450
ε) 'Η έκατέρωθεν ολίσθηση, μέ κάποιες μόνον έξαιρέσεις, τών
άγροτικών κινήσεων δέν έπέτρεψε στό ΣΚ-ΕΛΔ νά ισχυροποιήσει
πολιτικά τή Θέση του στήν ύπαιθρο. Ά π ό τά άριστερά του τό
Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος μετέχει στόν «Συνασπισμό Κομμάτων
τοΰ ΕΑΜ» (καί στή συνέχεια στήν ((Προσωρινή Κυβέρνηση τής ’Ελεύ
θερης Ελλάδας») καί θεωρείται άπό τό ΚΚΕ κόμμα τής «ένωμένης

449. Βοήθημα, 249, 253.
450. Γενικές, 3-37.
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άγροτιας» γιά τήν υπεράσπιση τών «αμέσων αναγκών» καί για τήν
πραγματοποίηση τής «λα'ικής δημοκρατίας» σέ «άδιάρρηκτη συμμαχία με τήν έργατική τάξη».451 Δεξιότερα άναζωπυρώνονται ορισμέ
νες άγροτικές ομάδες πού βραχύβια θά συμπτυχθοϋν στήν «Ένωσιν
’Αγροτικών Κομμάτων», ώσπου νά ένταχθοϋν στα κεντρογενή κόμ
ματα καί ιδιαίτερα στήν ΕΠΕΚ. ’Απ’ αύτές έκπορεύεται ή έπίκριση
έναντίον τών ιδρυτών τοϋ μαρξισμοΰ γιατί τάχα «άγνόησαν παντε
λώς τόν άγροτικό παράγοντα» καί ή έξήγηση τής σύγκρουσης Στάλιν
-Τρότσκι ώς άγώνα άνάμεσα στούς άγρότες καί τούς έργάτες, καί
υπογραμμίζεται ή άποτυχία «σοσιαλιστικοποιήσεως» τής γεωργίας
στήν ΕΣΣΔ. Συναφώς βέβαια προβάλλεται ή άξίωση τό ’Αγροτικό
Κόμμα νά συσπειρώσει τήν «άγροτική τάξη», πού διαθέτει τήν «άπόλυτη πλειοψηφία», γιά τήν έξυγίανση καί τήν άναβάθμιση τής άγρο
τικής οικονομίας καί τήν «κρατικοποίηση» τών συγκοινωνιακών μέ
σων, τών τραπεζών, τών μεγάλων έπιχειρήσεων καί τοΰ έξωτερικοϋ
έμπορίου. Σ ’ αυτήν άκριβώς τήν προοπτική είναι άδιανόητο οί χωρι
κοί νά συγκατανεύσουν στή «διχτατορία τοϋ προλεταριάτου», συ
ναρτώντας μάλιστα τήν ένίσχυση τοΰ κόμματός τους μέ τή «διάλυ
ση»452 τοΰ ΚΚΕ.
στ) Ή υιοθέτηση τής σοσιαλιστικής ιδέας άπό κεντροδεξιούς
—άρχηγικούς κυρίως— κομματικούς σχηματισμούς πού δέν είχαν
μετάσχει (έκτός άπό κάποιες έξαιρέσεις) στήν ’Αντίσταση καί φέ
ρουν μερίδιο ευθύνης γιά τήν προετοιμασία τών γεγονότων τοΰ «Δε
κέμβρη». Ή δη στό φυλλάδιο τοΰ ΚΚΕ Λαοκρατία καί Σοσιαλισμός,
πού κυκλοφόρησε σέ χιλιάδες χέρια, στηλιτεύονται ή «φλυαρία τών
νεογέννητων φωστήρων» τοΰ σοσιαλισμοΰ καί οί «κομματάρχες καραβοκυραϊοι» πού βιάζονται «ν’ άρματώσουν τά καράβια τους με
σοσιαλιστικά” ξάρτια» καί μέ τήν περιορισμένης κλίμακας «έθνικοποίηση» μεγάλων έπιχειρήσεων έπιδιώκουν νά καταστήσουν άνενεργό τόν «άληθινό σοσιαλισμό», δηλαδή τήν «κοινωνικοποίηση» τών
βασικών μέσων παραγωγής «άπό τό κράτος τών ίδιων τών άνθρώ-

451 Ζαχαριάδης, Εισήγηση, 60.
452 Παγκοϋτσος, Λαϊκά κινήματα, 50, 65-68.
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πων πού τά έργάζονται».453 Σ’ αυτήν τήν άποστροφή έννοεΐται καταρχήν το «Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα», δπως μετονόμασε
τό κόμμα του ό Γ. Παπανδρέου τόν Σεπτέμβριο τοϋ 1941, πού είχε
ορίσει τό περιεχόμενο τής «Λαϊκής Δημοκρατίας» ώς «δημιουργική»
—«μετακαπιταλιστική» καί «μετακομμουνιστική»— σύνθεση τής
άτομικής έλευθερίας καί τής κοινωνικής δικαιοσύνης, ένώ τώρα όριοθετεΐται άπέναντι στό ΚΚΕ στά θέματα τής «αρχής της ιδιοκτησί
ας», στή «δικτατορία τοϋ Κόμματος», στήν πρόταξη τής «Πατρίδος» (καί δχι τοΰ «Διεθνισμοΰ») καί στήν άξιολόγηση τής ταξικής
διάρθρωσης (πλειοψηφοΰν οί «μικροϊδιοκτήτες τής γης» καί ή «μέση
καί ή μικρά άστική τάξις») τής ελληνικής κοινωνίας/·54 Άκόμη ΰπονοοϋνται ή «Σοσιαλιστική Ελληνική Ένωσις» (με πόλο συσπείρω
σης τό Παρόν455 καί ΰπό τήν έπιρροή τοΰ Ά γγ . Άγγελόπουλου καί
κυρίως τοΰ Ξ. Ζολώτα, συγγραφέα τοΰ Δημιουργικού σοσιαλισμού,
πού είσηγεΐται τήν «δικτατορίαν τών έγκεφάλων έπί της οικονομί
ας»)456 καί τό «Έθνικόν Ένωτικόν Κόμμα» τοΰ Κανελλόπουλου457
πού αύτοσυστήνεται ώς κόμμα τοΰ «Μέτρου» καί τής « ’Ισορροπίας»
άνάμεσα στό άτομο καί τήν κοινότητα ή τήν έλευθερία καί τήν κοι
νωνική δικαιοσύνη. Ή «Εθνική Ένωτική Νεολαία» πάντως, άξιοποιώντας καί τίς άντιστασιακές της περγαμηνές, άνασυντάχθηκε
στήν «Πανελλήνια ’Οργάνωση Δημοκρατικής Νεολαίας», τής όποί
ας τό δργανο Νέος Μαχητής458 έστρεψε τίς έπεξεργασίες ένός με
τριοπαθέστατου σοσιαλιστικοΰ προγράμματος έναντίον τοΰ ΣΚΕΛΔ καί τοΰ ΚΚΕ.
ζ) 'Η άναγκαστική μετάθεση τώ ν άμέσων ένδιαφερόντων τοϋ
ΣΚ-ΕΛΔ άπό τή σοσιαλιστική του σκόπευση στήν κα τά π α υ σ η τοΰ
έμφυλίου πολέμου’καί τήν όμαλοποίηση τής π ολιτικής ζω ή ς έκανε ή,
περίπου, περ ιττή τήν ύπαρξή του ή έντελώ ς άναγκαία τή σύμπραξη
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με τά κεντρώα κόμματα καί ιδιαίτερα τήν ΕΠΕΚ (όπως έπραξε ό
Σωμερίτης το 1951) καί το Κόμμα Φιλελευθέρων (με τό όποιο συν
εργάζονται στίς έκλογές τοϋ 1952 ό Σβώλος καί ό Τσιριμώκος).
Μάλιστα τά θεωρητικά έντυπα αυτών τών κομμάτων τοΰ «Δημο
κρατικού Κέντρου», όπως παλαιότερα τά Δημοκρατικά Χρονικά
(πού δέν άποκλείουν τούς θιασώτες ένός «φιλελεύθερου σοσιαλι
σμού») καί τώρα ή ’Α λλαγή, διακηρύσσουν τήν πίστη τους στά «σο
σιαλιστικά ιδεώδη» μέ τήν ταυτόχρονη άποδοκιμασία τοΰ μαρξισμοΰ
καί τής τακτικής τοΰ κομμουνισμού.459 Ά π ό τήν άλλη πλευρά ή
ίδρυση τής ΕΔΑ, πού διαδέχθηκε τή «Δημοκρατική Παράταξη» (μέ
τή σύσταση τής όποίας είχε συμφωνήσει τό ΣΚ-ΕΛΔ), έδωσε τή
δυνατότητα μιας «νόμιμης» έμφάνισης τών κομμουνιστικών στελε
χών στά πλαίσια ένός συνασπισμού τής δημοκρατικής Άριστερας,
μέ άποτέλεσμα νά συρρικνωθεΐ έντελώς ή έκλογική δύναμη τοΰ ΣΚΕΛΔ, χωρίς νά παραλείπονται άπό τήν έξόριστη ήγεσία τοΰ ΚΚΕ οΐ
διαδοχικοί μύδροι «ενάντια στούς κυματοθραύστες τών λαϊκών άγώ
νων». Έ τσ ι άνάμεσα άπό τήν ΕΠΕΚ καί τήν ΕΔΑ ό πολιτικός χώρος
είχε άποδυναμωθεΐ, οδηγώντας άναπότρεπτα σέ άνασυνθέσεις χωρίς
μνεία τής σοσιαλιστικής τους ταυτότητας, όπως ήταν τό «Δημοκρα
τικό Κόμμα Εργαζομένου Λαοΰ» (ώς συγχώνευση τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ,
πλήν τοΰ Τσιριμώκου, μέ τμήμα τής ΕΠΕΚ ύπό τόν Καρτάλη) μέ
συμβολική του έφεδρεία τόν «Σοσιαλιστικό Σύνδεσμο» πού θά συν
τηρούσε άπλώς τή «σοσιαλιστική φλόγα» χωρίς νά ένεργεΐ ώς κόμμα
(6-12-1952).
η) Ή μικρή προπολεμική δύναμη τοΰ ΣΚΕ καί τών ομόλογων
ομάδων δέν κατόρθωσε νά ένισχυθεΐ, παρά τή συμμετοχή τους στήν
έαμική Αντίσταση, ώστε άπό ένώσεις ήγετών (έννοεΐται διανοουμέ
νων) νά μετασχηματισθοΰν σέ κόμματα εύρύτερης «άντικαπιταλιστικής ένότητας» τών έργαζομένων. Πλειάδα σοσιαλιστών έμεινε
στό περιθώριο —άποσύρθηκαν λόγω ήλικίας, σταδιοδρομίας καί ιδε
ολογικών διαφορών— καί οί προσβάσεις στόν συνδικαλιστικό χώρο
~εριορίσθηκαν, δταν ένα μέρος τών στελεχών αύτών προσχώρησε σέ
δεξιά σχήματα καί τό ύπόλοιπο άπορροφήθηκε βαθμιαία άπό τό

*à9 Βλ. παρακάτω σ. 613.
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«Δημοκρατικά Συνδικαλιστικό Κίνημα» πού ήλεγχε ή ΕΔΑ. Στόν
κόσμο της έργαζόμενης καί ιδίως της φοιτητικής νεολαίας διαφαίνονται έλάχιστοι σοσιαλιστικοί πυρήνες πού γαλουχοϋνται στόν
«Σοσιαλιστικό Σύνδεσμο» είτε πλαισιώνουν τό περιοδικό Μαχητής,
μέ άκμαία πάντα τήν προσδοκία ένός ένιαίου καί ίσχυροϋ Σοσιαλι
στικού Κόμματος.
θ) Τό ΣΚ-ΕΛΔ, παρά τίς Απεγνωσμένες προσπάθειές του, έμεινε
χωρίς δυτικοευρωπαϊκά έρείσματα καί σημεία Αναφοράς. Τό Labour
Party, στό όποιο είχε κυρίως στραφεί, διαχειρίσθηκε άπλώς τήν
ύστερη φάση τής κρίσης πού έξουθένωσε τή «Βρετανική Αύτοκρατορία», ένώ τά σοσιαλιστικά κόμματα τών άλλων χωρών τής Δύσης
σύντομα έγιναν έπικριτικοί θεατές, άπό συνυπεύθυνοι, τής οικονομι
κής καί κοινωνικής τους άνασυγκρότησης. Μάλιστα, μετά τό
«Truman Doctrine» καί τήν άμερικανική παροχή «οικονομικής, ύλικής καί τεχνικής βοήθειας πρός πρόληψιν οικονομικής κρίσεως, προ
αγωγήν τής άνασυγκροτήσεως τής χώρας καί άποκατάστασιν τής
έσωτερικής γαλήνης»,460 έγκαινιάζεται ή περίοδος τής «άμερικανοκρατίας» γιά τήν Ελλάδα καί έξασθενίζουν στή δίνη τοϋ έμφυλίου
πολέμου οί διασυνδέσεις μέ τά ήδη άνισχυροποιούμενα σοσιαλιστικά
κόμματα τής Δυτικής Εύρώπης. Ό σοι άπό τούς ήγέτες τοΰ ΣΚΕΛΔ δέν άρκοΰνται σέ κάποια μετρημένη προβολή τών χωρών τοΰ
«ύπαρκτοΰ σοσιαλισμοΰ» βρίσκουν διέξοδο στή Γιουγκοσλαβία ή άργότερα στόν «Τρίτο κόσμο» καί γιά τήν ώρα παρατρέχουν τό δραμα
τών « Ενωμένων Σοσιαλιστικών Πολιτειών τής Εύρώπης».
Σ’ αύτό τό πολυσχιδές σκηνικό κινοΰνταν ή έλληνική μετεμφυλιακή κοινωνία, τής όποίας ή σοσιαλιστική σκέψη ήταν σαφώς ύπέρτερη τών συναφών πολιτικών σχημάτων. Έ τσι τά ερωτήματα γιά τούς
λόγους τοΰ νανισμοΰ παρέμειναν χωρίς άποδέκτη καθώς έπίσης οΐ
έλπίδες γιά τήν ύπερνίκησή του χωρίς πολιτικό φορέα, δπως θά δια
πιστώσουμε στό οικείο μέρος τοΰ τετάρτου τόμου αύτοΰ τοϋ έργου.

460. Έλλψοαμεριχανιχή Συμφωνία, 4.
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VII. Α Δ ΙΕ Ξ Ο Δ Α Κ Α Ι Π Ο Λ Ε Μ ΙΚ Η Τ Ω Ν EXTRA MUROS

1. Ό θνησιγενής ασοσιαλιστικός δημοτικισμός»
Ή συζυγία δημοτικισμού καί σοσιαλισμού δεν ύπηρξε κάποια εύθύγραμμη διεργασία, έφόσον κρατήθηκαν συχνά οΐ άναγκαϊες Αποστά
σεις ώς πρός τή συγκρότηση τής ιδεολογικής ταυτότητας τόσο τών
δημοτικιστών όσο καί τών σοσιαλιστών. Ή ναρκοθέτηση τοϋ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου, μέ τήν άσαφή στοχοθεσία καί τήν ΰπερταξική
προέλευση τών μελών του, προεξοφλοΰσε τή διαίρεση τοΰ ήγετικοΰ
του μηχανισμοΰ, γεγονός ώστόσο πού ή πολιτική συγκυρία διαρκώς
θά τό Αναβάλλει. Οί πρωτεργάτες τοΰ έκπαιδευτικοΰ δημοτικισμοΰ,
στήν περίοδο τής Οικουμενικής διακυβέρνησης τής χώρας, χωρίζουν:
ή μερίδα πού έπικράτησε κατά τή διάσπαση τοΰ Έκπαιδευτικοΰ
Όμίλου, συσπειρώνοντας έρείσματα τοΰ συνόλου τής ’Αριστερού;,
κατανοοΰσε συνεχώς έντονότερα τήν «κρίση» του, έφόσον έξακολουθοϋσε νά έμφανίζεται ώς άνέφικτη ή άναζωογόνησή του στό «έθνικοκοινωνικό» πεδίο, Αλλά καί ΘΑ βιώνει οδυνηρά τά Αδιέξοδα τοΰ «σοσιαλιστικοΰ δημοτικισμοΰ»,461 καθώς στίς ακραίες έντάσεις τών
Αποσαφηνισμένων ιδεολογικών μετώπων δέν ΘΑ προκύπτουν περι
θώρια γιά μιά νέα συμπόρευση σοσιαλιστών καί δημοτικιστών.
Τόν Σεπτέμβριο τοΰ 1926 κυκλοφορεί τό πρώτο τεΰχος τής
'Αναγέννησης.1'6'1 Ένα μήνα μετά τήν πτώση τής παγκαλικής δικτα
τορίας τό περιοδικό αύτό τοΰ Δ. Γληνοΰ ύπόσχεται, ώς «σύμβολο
ένέργειας καί ζωντάνιας», νά συστρατεύσει «όσους νιώθουν μέσα
τους νά ζεΐ τοΰ λαοΰ των ό πόνος» νά ξαναγεννηθεΐ. Στήν πορεία του
άπό τόν Μιστριώτη στόν Λένιν ό Γληνός αποδεσμεύθηκε καί τυπικά
άπό τό Κόμμα Φιλελευθέρων για να προσεγγίσει, δημόσια πια, τίς
σοσιαλιστικές θέσεις. Έ χει Ακόμη τήν πεποίθηση δτι μπορεϊ νά έπισυμβεΐ τό «ξύπνημα καί ξαναζωντάνεμα τής όδηγήτρας τάξης, άπό

461. « ’Ανασκόπηση», 1-4.
462. Βλ. παρακάτω σ. 615.
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τό κρούσιμο τών κινδύνων άπ’ έξω καί άπό κάτω», άν βέβαια προσαρμοσθεΐ στούς «άληθινούς όρους της σημερινής ζωής», άντιληφθεΐ
τήν κίνηση τοϋ πολιτισμοΰ, «άναγνωρίσει τό λαό καί ενωθεί μαζί
του, αν πάρει στοιχεία ζωντανά καί γόνιμα άπ’ αύτόν καί πρώταπρώτα τή γλώσσα του»/63 Προβαίνοντας όμως στόν άπολογισμό
τοΰ πρώτου έτους τής ’Α ναγέννησης, στό τεΰχος Σεπτεμβρίου τοΰ
1927, διαπιστώνει δτι ή «οικονομική έξέλιξη τοΰ τόπου δημιούργησε
έναν άντιθετικό πόλο άρκετά δυνατό», τήν έργατική τάξη, καί ότι τό
«όπλο τών 7τνευματικών άγώνων τοΰ προλεταριάτου, ό μαρξισμός,
άρχισε νά άπλώνεται στήν Ελλάδα». Γ ιά τόν μαρξισμό θά προσθέ
σει ότι, άν καί διανύει ενα «στάδιο παπαγαλισμοΰ» καί χρησιμοποι
είται «πολύ χοντροκομμένα κι επιπόλαια», καταλήγοντας έτσι
«άπλή καρικατούρα μαρξιστικής φιλοσοφίας καί κοινωνιολογίας»,
πάντως διαθέτει σοβαρούς μελετητές, όπως μαρτυροΰν «μερικές λι
γοστές καλοσυνείδητες μεταφράσεις θεωρητικών έργων καί πρωτό
τυπες έργασίες»/64
Ή διάσπαση τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου, τόν Μάρτιο τοΰ 1927,
χρεώθηκε στήν έδραίωση τοΰ «άντιθετικοΰ» αύτοΰ πόλου. Ό ίδιος ό
Γληνός είχε συντάξει τή «Διακήρυξη», στήν όποία άποφαίνεται ότι
ή «λαϊκή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν μπορεϊ νά έχει άλλο κοινω
νικό φορέα καί πρόμαχο, παρά τίς κοινωνικές έκεΐνες τάξεις, πού σάν
άδικημένες άγωνίζονται νά λυτρωθοΰν καί νά κατακτήσουν τά δικαιώματά τους»/65 Στό δεύτερο έτος τής παρουσίας της ή 'Αναγέν
νηση θά καταστεί όργανο τοΰ «σοσιαλιστικοΰ δημοτικισμού», μέ τή
διευκρίνηση τοΰ διευθυντή της ότι έννοεΐ τόν όρο «σοσιαλισμός» στή
«γενική θεωρητική του σημασία, καί όχι στή σημασία μιας ορισμένης
πολιτικής ταχτικής, πού ξεχωρίζει τά πολιτικά κόμματα σέ σοσια
λιστικά ή σοσιαλδημοκρατικά καί κομμουνιστικά»/66

463.
464.
465.
466.

Βλ. παρακάτω σ. 618.
« ’Ανασκόπηση», 3.
Αναγέννηση, Μάης-Ίούν. 1927, 568.
« ’Ανασκόπηση», 4.
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α) ’Α ναγέννηση: τό πρόβλημα τή ς κοινωνικής έννομίας

Οί συνεργάτες τοϋ περιοδικοΰ, άκόμη καί στή δεύτερη φάση του, δεν
προέρχονται άποκλειστικά άπό τούς κόλπους τοΰ «σοσιαλιστικοΰ
δημοτικισμοΰ», έπικεντρώνουν τό ένδιαφέρον τους στά έπίκαιρα
προβλήματα τής φιλοσοφίας καί τών επιστημών, συνυφαίνουν τή
διεθνή με τήν ελληνική τους διάσταση καί μέ τήν υιοθέτηση μιας
προσεγμένης Δημοτικής καταργοΰν έμπρακτα τό μονοπώλιο τής κα
θαρεύουσας στή σφαίρα τοΰ έπιστημονικοΰ λόγου. ’Αξιομνημόνευτη
είναι ή έκτενής συζήτηση γιά τήν ύπαρξη κοινωνικών νόμων, έπειδή
κατά τήν έκδίπλωσή της άναδύονται διαφορετικοί τρόποι άφομοίωσης τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ άπό ένα εύρύ φάσμα διανοουμένων πού
επιστρατεύουν συχνά μιά άρθρωμένη έπιχειρηματολογία γιά νά
Υποστηρίξουν τίς θέσεις τους καί ν’ άντικρούσουν τούς έπικριτές
τους.
Τό εναυσμα δίνει ό Ν. Καζαντζάκης,467 όταν έκθέτει τίς άντιρρήσεις του σέ κάποιον άπό τούς «διανοητικούς άρχηγούς» τών Μπολ
σεβίκων πού διατείνεται ότι «όπως στόν ύλικό κόσμο κατορθώνουμε,
διατυπώνοντας τό σταθερό, έπαναλαμβανόμενο στοιχείο νά βροΰμε
τούς νόμους πού κυβερνοΰν τά φαινόμενα, νά τά προβλέπωμε καί νά
τά χρησιμοποιοΰμε, όμοια σήμερα έρευνοΰμε καί ύποτάζομε σιγάσιγά σέ νόμους τά κοινωνικά φαινόμενα». Στό τέλος τοΰ ϊδιου τεύ
χους τής Αναγέννησης ό Γληνός σημειώνει ότι στό φιλοσοφικό αύτό
άφήγημα τίθενται τέσσερα προβλήματα ομόκεντρα: α) οί νόμοι τών
«φαινομένων τής ζωής», β) ή έπιστήμη τών «κοινωνικών φαινομέ
νων», γ) ή πρόβλεψη στήν ιστορία καί δ) οί παράγοντες πού διαμορ
φώνουν τήν «κοινωνική ζωή». Στό τρίτο τεΰχος ό Καζαντζάκης, γιά
εύκολύνει τή συζήτηση πού άνοίγει, κατατάσσει τόν εαυτό του
στούς οπαδούς ένός «Fiktionalismus», συναρτημένου βέβαια μέ τό
σύστημα ένός μετριοπαθοΰς ίδεαλισμοΰ, όπως τόν εΐσηγήθηκε ό Η.
\ aihinger μέ τό εργο του Die Philosophie des Als-Ob (1911). Χωρίς

467. Γιά τά παραθέματα αύτοΰ τοΰ κεφαλαίου βλ. Νοΰτσος, «Ή συζήτη38-47· βλ. καί παρακάτω σ. 615.
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νά μνημονεύει τον Γερμανό φιλόσοφο (σ’ αύτόν οφείλει τή διάκριση
τής «υπόθεσης» άπό τό «πλάσμα» καί τήν άναφορά στόν Goethe),
ισχυρίζεται ότι έπιβάλλεται νά παρακαμφθοϋν οί λέξεις («ύλη, πνεύ
μα, Θεός, ζωή, ψυχή») γιά νά μεταχειρισθοΰμε κάποια «θετικά μέ
σα» (τά «πλάσματα») μέ τά όποια θά δώσουμε «στίς άγνωστες
δυνάμεις μια μορφή συνειδητά πρόσκαιρη, μά χρήσιμη νά προχωρή
σουμε».
Ή πρώτη άπάντηση στό «λυρικό-φιλοσοφικό πεζοτράγουδο» τοϋ
συγγραφέα τής «μετακομμουνιστικής» Ασκητικής έρχεται άπό τόν
Χρ. Καροΰζο πού βεβαιώνει ότι άναμφίλεκτα τά φυσικά φαινόμενα
τά διέπει αιτιώδης κανονικότητα, άλλά καί ή κοινωνία είναι «ντετερμινιστικά καί καθαρά τοποθετημένη μέσα στό πλαίσιο τής φύ
σης» λόγω τής «φυσιολογικής σύστασης τών άτόμων της» καί τών
«όρων τής ζωϊκής της λειτουργίας». ’Ισχύει καί γι’ αύτόν ή διαφορο
ποίηση ότι τά φυσικά φαινόμενα συντελοΰνται άνεξάρτητα άπό τούς
άνθρώπους, ένώ τά κοινωνικά «χωρίς τούς άνθρώπους είναι άκατανό
ητα, γίνονται δηλαδή μέ αύτούς», συμπληρώνει όμως ότι ή «άληθινή
έπιστήμη» άνακάλυψε τό θεμελιώδη νόμο τής «ιστορικής έξέλιξης»,
τήν «οικονομική βάση τής κοινωνίας». Ό λοι οί άλλοι «φαινομενικοί
συντελεστές» (οί «άνθρώπινες ιδεολογίες στίς διάφορες έποχές») έμφανίζονται πάντα δευτερογενείς, «άντανακλαστικοί», καί όταν συγ
κρούονται μέ τόν «πρώτο, πάντα έκεϊνος νικάει». Βέβαια δέν ταυτί
ζει τόν ιστορικό ύλισμό μέ τόν «οικονομικό ντετερμινισμό», άλλά μέ
τήν « ’Επιστήμη ολόκληρη τής ζωής», τό μόνο «πραγματικό μέσο»
πού διαθέτουμε οχι μόνο γιά νά τήν κατανοήσουμε, άλλά καί γιά νά
τήν «άλλάξωμε» ή νά τήν «έξελίξωμε». Ό Καροΰζος διατυπώνον
τας τίς θέσεις αύτές δέν παραπέμπει ρητά στά κείμενα τών ιδρυτών
τής ύλιστικής θεώρησης τής ιστορίας ή τών συνεχιστών τους, κυρίως
τοΰ Kautsky, πού τήν έμβολίασε μέ τή θεωρία τής έξέλιξης ύπάγοντας τίς κοινωνικές στίς φυσικές έπιστημες. Μ’ αύτήν πάντως τή
σκευή τό έγχείρημα τοΰ Καζαντζάκη άποτιμαται ώς «θολό, μυστι
κιστικό, άπειθάρχητο καί άναρχικό», άποδεικνύοντας μόνο πόσο δι
αφορετικός είναι ό ποιητικός όραματισμός τοΰ «άρτιου κύκλου» άπό
τή γνώση τής «ιστορικής έξέλιξης τής άνθρώπινης κοινωνίας».
Στό τέταρτο τεΰχος δημοσιεύεται ή συμβολή τοΰ Γ. Κορδάτου
πού άντιπαρατίθεται στόν Καζαντζάκη τηρώντας τή σειρά τών
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ερωτημάτων πού κωδικοποίησε ό Γληνός. Έ τσι υποστηρίζει δτι στά
φυσικά φαινόμενα προφανώς διαπιστώνεται «αντικειμενική» (άνείάρτητη άπό τή συνείδηση τοϋ άνθρώπου) νομοτέλεια, άλλά καί στά
«πολυσύνθετα καί πολύπλοκα» κοινωνικά φαινόμενα έπισημαίνονται
«νόμοι σταθεροί», άσχετα άν δλοι τους δεν έχουν άκόμη γνωσθεΐ. Ό
σκοπός μάλιστα τής Κοινωνιολογίας συνοψίζεται στήν εύρεση τών
«γενικών νόμων τής άνθρώπινης έξέλιξης» πού θά καταστούν μεθο
δολογικό έργαλεΐο γιά τήν άποτελεσματική ερευνά τής ιστορίας.
’Εξάλλου οί περιορισμένες γνώσεις τοΰ άνθρώπου άπλώς δεν επιτρέ
πουν νά έξακριβώνονται οΐ προβλέψεις του «ώς τήν τελευταία τους
}επτομέρεια», μολονότι οί ένέργειες καί οί έπιθυμίες του άποτελοΰν
«φαινόμενα προσδιωρισμένα». Ό Κορδάτος άντλεΐ άπό τό βιβλίο
-οϋ Μπουχάριν Θεωρία τοΰ ίστοριχοΰ ύλισμοΰ, το έπίσημο τότε
εγχειρίδιο Κοινωνιολογίας στή Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με τό
όποιο ή «πιο γενική άπ’ δλες τίς κοινωνικές έπιστήμες» άνευρίσκει
τους «γενικούς νόμους» τής άνθρώπινης έξέλιξης χρησιμεύοντας ώς
«μέθοδος γιά τήν ιστορία» πού με τή σειρά της προσφέρει τό ύλικό
-ών γενικεύσεων τής Κοινωνιολογίας.
Στό ΐδιο τεΰχος τής Αναγέννησης άνταπαντα ό Καζαντζάκης με
συντομία στόν Καροΰζο άναδιατυπώνοντας με «μαθηματική αύστηρότητα» τήν άλληλουχία τών συναφών ερωτημάτων γιά τήν ταύτιση
φυσικών καί κοινωνικών νόμων καί ειδικότερα γιά τή δυνατότητα
-οϋ νοΰ νά συλλάβει τίς «πιό βολικές» σχέσεις τών φαινομένων. Ό
Γληνός με σημείωσή του θά ξαναφέρει τόν προβληματισμό στήν
άρχική του άφετηρία: ό άνθρώπινος νοΰς, πού άναδεικνύει μέσα άπό
- ίς «σχέσεις τών φαινομένων τοΰ φυσικοΰ κόσμου» τή νομοτελειακή
/χνονικότητα έξασφαλίζοντας τήν πρόγνωση καί τή σίγουρη δράση
«μέσα σ’ αύτά», μπορεϊ με τόν Ϊδιο τρόπο νά άντιμετωπίζει τίς
^/έσεις τών φαινομένων τοΰ «ήθικοΰ κόσμου» καί νά έττηρεάζει τήν
~ορεία του; Με τήν έρωτηματοθεσία αύτή ώστόσο υπαναχωρεί στή
φρασεολογία τοϋ Καζαντζάκη πού άττηχεΐ τίς άντιλήψεις τοΰ θετικιταοϋ γιά τή γνωσιμότητα τών «σχέσεων» τών φυσικών φαινομένων
‘"ν. μόνο (εξισώνοντας μάλιστα τόν «ήθικό κόσμο» με τήν κοινωνία).
Στό πέμπτο τεΰχος ό Κορδάτος συνεχίζει τόν διάλογο ψέγοντας
~ήν «άντιμαρξική» οπτική τοΰ Καζαντζάκη πού προσάπτει άπλοΐκό~Ίτα καί μονομέρεια στόν ιστορικό ύλισμό. 'Υπενθυμίζει τίς παρα
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ποιήσεις τοΰ βιβλίου του Ή κοινωνική σημασία της έλληνικης έπαναστάσεως τοΰ 1821, καί έπαναλαμβάνει ότι ό «διαλεχτικος υλι
σμός» τοΰ Marx είναι ασύμβατος με τούς «μεταφυσικούς ακροβατι
σμούς» πού είσηγεΐται ό «φίλος τής νέας Ρουσίας», έφόσον ή
«μαρξική κοινωνιολογία» περιγράφει καί ερμηνεύει τούς νόμους πού
«αντικειμενικά» ύπάρχουν: όσοι τήν αποδέχονται κατανοοΰν με γνώ
μονα τήν «οικονομική συγκρότηση» τής κοινωνίας, πού συνιστά
«πλατύ σύστημα άπό Αλληλεπιδράσεις», τίς .πολιτικές, κοινωνικές
καί ιδεολογικές της πτυχές.
Τώρα όμως ή συζήτηση θ’ άνάψει περισσότερο μέ τήν παρέμβα
ση τοΰ Κ. Δ. Γεωργούλη καί τής Έλλης Λαμπρίδη ή οποία θά
διαμαρτυρηθεΐ γιά τόν «άβάσιμο δογματισμό» τοΰ Καρούζου: έπικαλεΐται τόν Bergson (όπως βέβαια καί ό Καζαντζάκης) στό θέμα
τής γνωσιμότητας τών σχέσεων πού συνέχουν τά φυσικά φαινόμενα,
στήν κριτική τής άρχής τής αιτιότητας καί τής πίστης στήν έπιστήμη
καί στήν άντίθεση νοΰ καί θέλησης, διευκρινίζοντας ότι κατά τόν
Γ άλλο φιλόσοφο οί φυσικοί νόμοι άποτελοΰν «κανόνες» πού άπλώς
έξηγοΰν τά φαινόμενα τών άνόργανων σωμάτων. Ό Γεωργούλης
έπίσης παρατηρεί ότι ό Καροΰζος «λίγο ελειψε νά ύψώσει σέ μιά
θαυματουργική οντότητα» τόν ιστορικό νόμο, ότι ονειρεύεται τή
«βασιλεία κάποιας κοινωνικής μηχανικής» πού οί έξισώσεις της θά
έπιλύουν τά κοινωνιολογικά προβλήματα καί ότι ή σκέψη του μπορεϊ
νά χαρακτηρισθεΐ σύμπτωμα «κάποιου ύπερβολικοΰ έπιστημονισμοΰ» πού προήλθε άπό τή σύζευξη τοΰ «Πανλογικισμοΰ» τοΰ Hegel
μέ τόν «μαρξικό διαλεχτικισμό». Ό ίδιος στήν ’Α ναγέννηση θά
ασχοληθεί με τίς γνωσιολογικες προϋποθέσεις τοΰ μαρξισμοΰ καί θά
έπιχειρήσει ν’ άποδείξει, έπιστρατεύοντας τήν πλούσια άρχαιογνωσία του καί άνατρέχοντας σέ καίρια παραθέματα τής άρχαίας έλληνικής φιλοσοφίας, ότι ό «διαλεχτικισμός είναι περισσότερο άρχαΐος
ελληνικός καί λιγότερο γερμανικός». Θά άποφανθεΐ ότι άν σήμερα ή
πάλη τών τάξεων εχει άναχθεϊ σε άσάλευτο θεμέλιο τής «κοινωνικής
έπιστήμης», τοΰτο κατέστη δυνατό μέ τήν έπιβεβαιωτική λειτουργία
τής ιστορικής έρευνας καί δχι μέ τήν πρόρρηση τοΰ «διαλεχτικισμοΰ». Προτείνοντας μάλιστα τή μερική του άναθεώρηση μέσω τής
γνωσιοθεωρίας τοΰ θετικισμοΰ (πού ύπερβαίνει τόν δυϊσμό τοΰ φαι
νομένου καί τοΰ «αύτοόντος»), διαβλέπει τήν «τελειοποίηση» τοΰ
μαρξισμοΰ καί τή μεταβολή του σέ «έμπειριοκριτικισμό».

ΕI λ A I U I H

Ό Καροϋζος δευτερολογώντας αντιμετωπίζει τίς επικρίσεις τοϋ
Καζαντζάκη (τοΰ καταλογίζει δτι υπερτιμά τήν «άνορθόλογη πίστη
εις βάρος όλου τ,οΰ άλλου πνευματικοΰ μας κόσμου» καί ότι επηρεά
ζεται άπό τον «ξεφυλλισμένο νεοκαντιανισμό» τοΰ «φικτσιοναλιστη»
Vaihinger), τής Λαμπρίδη (τής προσάπτει τήν άναπόδειχτη βεβαιό
τητα στήν μπερξονικής καταγωγής διαίρεση τοΰ χρόνου σε «ποσοτι
κό καί ποιοτικό») καί τοΰ Γεωργούλη (τίς ένστάσεις του έκλαμβάνει
ώς «μεταφυσικά παιγνιδίσματα» πού αποπνέουν μια «στατική καί
άντιδιαλεχτική» αντίληψη τής φιλοσοφίας). Ό τελευταίος μάλιστα
θ’ ανταπαντήσει στόν συνομιλητή του πού «μονοπωλεί τό μαρξισμό
καί βλέπει άντίδραση» έκεΐ πού αναπηδά μόνο διάθεση για άκριβολογία, χωρίς τουλάχιστον νά υποψιάζεται τήν κρίση πού διέρχεται ό
«μηχανιστικός υλισμός» μετά τήν ανάπτυξη τής Ήλεκτροδυναμικής. Ό Κορδάτος συνδέει τή συζήτηση για τούς κοινωνικούς νόμους
με τήν έπιχειρηματολογία πού στρέφει ό Β. Δεδούσης έναντίον τής
Ρ. Ίμβριώτη τόσο γιά τό θέμα τής διδακτικής μεθόδου τοΰ μαθήμα
τος τής ιστορίας δσο καί γιά τήν «παραγκώνιση τοΰ πνευματικοΰ καί
ήθικοΰ παράγοντα» άπό τόν ιστορικό ύλισμό. Στόν Κορδάτο θά
άπαντήσουν ό Δεδούσης (με τήν πεποίθηση δτι «κάθε άνθρωπος καί
κάθε λαός» άποφασίζει καί ένεργεϊ σύμφωνα με τούς «ήθικοπνευματικούς» καί οικονομικούς λόγους) καί ό Γεωργούλης πού συμφωνεί
ώστόσο μέ τήν υπερκέραση τής «έπιπόλαιης» προσέγγισης τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ. Τελικά έναντίον τοΰ Καζαντζάκη θά ξιφουλκήσει ό
Ή . Λαγάκος πού τόν κατηγορεί γιά «άκατάσχετη δογματολογία»
καί τόν συγκαταλέγει στούς «ντιλετάντηδες υπερβατικούς έπιστήμονες» που ματαιοπονοΰν νά άνακόψουν τήν πρόοδο τής κοινωνικής
έπιστήμης.
Ή συζήτηση συνεχίζεται τόν ’Απρίλιο τοΰ 1928 στόν Σπάρτακο
μέ άρθρο τοΰ Πέτρου Φαλέα (=Θ. Παπακωνσταντίνου). ’Ανακεφαλαιώνοντας τά κυριότερα έπιχειρήματα τών άντιμαχόμενων πλευ
ρών (χωρίς δμως τίς άναγκαΐες διαφοροποιήσεις) καί υπογραμμίζον
τας τίς άδυναμίες τους ό Παπακωνσταντίνου έπικεντρώνει τήν προ
σοχή του σέ τρία προβλήματα: τό γνωσιοθεωρητικό, τήν κοινωνική
έννομία καί τόν «πρωτουργό παράγοντα» («έν τελευταία άναλύσει»
παρουσιάζεται ή «παραγωγή καί ή άναπαραγωγή τής υλικής ζωϊ;ς»). Μέ τήν προσφυγή στόν Engels καί τόν Αένιν καθώς καί στόν
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Durkheim (γιά τόν ορισμό τοϋ «κοινωνικοΰ φαινομένου») κα'ι τόν
Μπουχάριν προβαίνει στή διαπίστωση δτι ή Κοινωνιολογία, έμπλουτισμένη μέ τόν «διαλεχτικό υλισμό» τοΰ Marx πού έρευνα τά
φυσικά καί τά κοινωνικά φαινόμενα, έχει καταστεί «πλήρης κοσμο
θεωρία» πού τείνει νά έκτοπίσει τή φιλοσοφία. Σέ συνεδρία τής
«Εταιρείας Κοινωνικών καί Πολιτικών Επιστημών» (8-5-1928)468
ό Π. Κανελλόπουλος ανέπτυξε τό θέμα «Μέθοδος καί σύστημα τής
κοινωνιολογίας»: μέ ρητές άναφορές στόν Tonnies, τόν Wiese καί
κυρίως τόν Μ. Weber άποφαίνεται δτι οί «τάσεις» πού προκύπτουν
άπό τά κοινωνικά φαινόμενα δέν άποτελοΰν φυσικούς νόμους —δποιος προτείνει τό άντίθετο ύπερβαίνει τά δρια τής έμπειρικής έπιστήμης καί «εισδύει εις τήν περιοχήν τής μεταφυσικής». Ό πω ς εξακρι
βώνεται άπό τά πρακτικά τής συνεδρίας, στίς άπόψεις αύτές άντιτάχθηκε ό Άλ. Παπαναστασίου (πού φρονεί τώρα δτι τά κοινωνικά
φαινόμενα ύπόκεινται σέ νόμους «άναλόγους τών φυσικών, διότι ώρισμένα έλατήρια έχουν ομοιότητα καί τυπικότητα») καί ό Γληνός πού
κατατάσσει στούς «άντιδραστικούς» δσους άμφισβητοΰν τήν ύπαρξη
τών κοινωνικών νόμων πού συνάγονται ώς «τύποι γενικοί έπαναλαμβανόμενοι όμοιομόρφως» μέσα άπό τίς «μορφές» τών άνθρωπίνων
σχέσεων. Ό πρόεδρος αύτής τής συνεδρίας Δ. Καλιτσουνάκις, λίγο
άργότερα, άντιδιαστέλλόντας τούς οικονομικούς ή «πλασματικούς»
πρός τούς φυσικούς νόμους θυμίζει τή συζήτηση τής ’Α ναγέννησης
καί ιδιαίτερα τίς θέσεις πού υποστήριξε ό Καζαντζάκης.
Στό γόνιμο αύτό διάλογο συμμετείχαν διανοούμενοι, μέ κείμενα
γραμμένα στή δημοτική τοΰ έπιστημονικοΰ λόγου, προσπαθώντας νά
καταδείξουν τήν ορθότητα τών άντιλήψεων τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ
πού άμφισβητοΰνται άπό πλειάδα συναδέλφων τους. Μέ βάση τή
δεδομένη τότε έμβέλεια τής έγχώριας μαρξιστικής σκέψης ό εύρύτερος χώρος τής Άριστερας συσπειρώνεται, δπως άλλωστε συνέβη
στόν Εκπαιδευτικό Όμιλο κατά τήν περίοδο τής διάσπασής του,
καί κάνει άντιληπτό δτι ή μαρξιστική άντίληψη τής ιστορίας προ
βάλλει μέ πειστική έπιχειρηματολογία στήν άντιμετώπιση τών έπι-

468. Βλ. παρακάτω σ. 534.
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κριτών της πού της καταλογίζουν μονομέρεια, απλοϊκότητα ή Ανε
πάρκεια. Βέβαια δεν αποφεύγονται ορισμένες σχηματοποιήσεις ή
υπερβολές, συχνά σε συστοιχία μέ τίς συναφείς εύρωπαίκές τάσεις
τοϋ μαρξισμοΰ πού προκύπτουν άπό τον έμβολιασμο τοΰ ίστορικοΰ
ύλισμοΰ μέ τά θεωρήματα ένός βιολογισμοϋ τής ιστορίας καί μέ το
πνεΰμα τοΰ «έπιστημονισμοΰ». Ό συντονιστής αύτοΰ τοΰ διαλόγου,
ό Γληνός,469 διευκρίνιζε δεκαπέντε περίπου χρόνια άργότερα δτι ή
άποδοχή τών κοινωνικών νόμων συνιστά τό δομικό στοιχείο για τή
συγκρότηση τής μαρξιστικής θεώρησης τοΰ ίστορικοΰ γίγνεσθαι. "Αν
ή κατηγορηματικότητα τής διαβεβαίωσης αύτής προϋποθέτει καί
τήν προσχώρησή του στό κομμουνιστικό κίνημα, τό 1928 δμως
αναγκάζεται νά άπολογηθεΐ γιά τή στάση πού κράτησε στό δικαστή
ριο, δταν κατηγορήθηκε γιά τήν οργάνωση τής «άνατρεπτικής» ομι
λίας τοΰ Καζαντζάκη καί τοΰ Istrati, καί νά άντιπαρέλθει τίς έπιθέσεις τοΰ Ριζοσπάστη με τή δήλωση δτι είναι νωρίς άκόμη νά κριθεϊ
ποιός μένει πιστός στόν «άπολυτρωτικόν άγώνα τών άνθρώπων».470
Τόν Αύγουστο τοΰ 1928 διακόπτει τήν έκδοσή της ή ’Αναγέννη
ση καί τόν Νοέμβριο τοΰ ϊδιου έτους θά τήν διαδεχθεί ό βραχύβιος
(τό τελευταίο φύλλο κυκλοφορεί τόν Μάρτιο τοΰ 1929) καί ισχνός
Νέος δρόμος πού συνεχίζει νά έκφράζει τή ρευστή άριστερή συσπεί
ρωση τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου. Στό κύριο άρθρο ύπογραμμίζεται ξανά ή κομματική ούδετερότητα τοΰ περιοδικοΰ πού άγωνίζεται
γενικώς γιά τόν «σοσιαλιστικό δημοτικισμό» καί παροτρύνει δσους
«πονοΰν άληθινά τό λαό», δηλαδή τούς σοσιαλιστές καί τούς κομμου
νιστές, νά έργασθοΰν «γερά σέ κάθε κλάδο γιά νά τοΰ διαλύσουν τίς
πλάνες, νά τόν έμποδίσουν νά μεταπέσει άπό τό ένα είδωλο στό
άλλο, νά τόν φωτίσουν».471 Έκτός άπό κάποιες σύντομες έργασίες
τοΰ Γληνοΰ ό Νέος δρόμος διατήρησε τή στήλη «Πολιτικοί στοχα
σμοί», πού έγραφε ό γ. γραμματέας τοΰ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου
Στρ. Σωμερίτης, καί δημοσίευσε τό νέο πρόγραμμα τοΰ σωματείου
αύτοΰ, άπό τό όποιο τήν άνοιξη τοΰ 1929 άποχώρησε ή σοσιαλιστική

469. «'Ορίζοντες», 45/46· πρβλ. Ή τριλογία, 113/114.
470. 'Αναγέννηση, Ίούν. 1928, 466-467.
471. Βλ. παρακάτω σ. 620.
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πτέρυγα προκαλώντας τήν άναστολή τής δραστηριότητάς του. ’Ανά
μεσα στούς σοσιαλιστές, πού άρχιζαν νά κινούνται άποτελεσματικότερα γιά τή σύμπηξη ένός βιώσιμου πολίτικου σχήματος, καί τούς
κομμουνιστές, πού τό ιδεολογικό τους μέτωπο όριοθετεϊται καί με τό
θεώρημα τοϋ «σοσιαλφασισμοΰ», βρέθηκε σχεδόν μόνος καί άμήχανος ό Γληνός.

β) Δ . Γληνός: ή μοναχική μετάβαση άπό τόν Μ ιστριώτη στόν Λένιν

Ό Δημήτρης Γληνός πολύ νέος (1904), πρίν άκόμη άποφοιτήσει
άπό τή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών, γίνεται
μέλος τοΰ δημοτικιστικοΰ συλλόγου «Έθνος καί Γλώσσα» καί με
άφετηρία τήν έξελικτική θεωρία τοΰ Η. Spencer άπορρίπτει τίς άερολογίες «περί έλληνοπρεποΰς μορφώσεως», χωρίς δηλαδή νά έχει
άναπτυχθεΐ ή έπιστήμη καί ή βιομηχανία στήν Ελλάδα, καί διαπι
στώνει ότι ή έκπαίδευση ώς «άπαύγασμα καί προϊόν» τής κοινωνίας
άποτελεΐ «κάτοπτρον τοΰ πολιτισμοΰ εις δν έχει φθάσει ή πολι
τεία».472 Στά χρόνια τών μεταπτυχιακών του σπουδών (φιλοσοφία,
παιδαγωγική καί πειραματική ψυχολογία) στή Γερμανία συνεργά
ζεται με τόν Σκληρό, τή σκέψη τοΰ οποίου γνώριζε κιόλας άπό τή
σχετική συζήτηση τοΰ Νουμα, γιά τή σύσταση «Προοδευτικής
Εταιρείας» πού θά συγκέντρωνε «ύπό τήν ιδέαν εύρυτάτων κοινωνι
κών καί πολιτικών φιλελευθέρων μεταρρυθμίσεων» δλα τά «ζωτικά
στοιχεία» τοΰ τόπου πού ποθοΰν νά άπαλλαγοΰν άπό τή σημερινή
του κατάσταση καί άποβλέπουν στή δημιουργία «κράτους άξιοπρεποΰς καί ίσχυροΰ καί κοινωνίας έκπολιτισμένης».473 Παρακολουθών
τας στήν Ίένα τά μαθήματα τοΰ R. Eucken ωθείται στήν έκθεση τής
«φιλοσοφίας τής ένεργείας» με νοηματικό άξονα τήν «έκπνευμάτωσιν» καί τήν άνύψωση τών ((ιδεωδών έν τη ζωή», γεγονός άλλωστε
πού δεν άγνοεΐ ή «ήθική κίνησις»474 τοΰ σοσιαλισμοΰ. Στήν ίδια περί

472. «Λογοδοσία», 67.
473. «Προχαταρχτιχαί», 189.
474. «Ρ. Όυκεν», 151-165.
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οδο άνήκουν οί σημειώσεις του γιά τή φιλοσοφική μόρφωση (που
προσδιορίζεται σύμφωνα με τίς άρχες τής «Κοινωνικής Παιδαγωγι
κής») καί τά συγγραφικά του σχέδια με τίτλο «Αί φιλοσοφικαί βά
σεις τοϋ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ» καί «Οί παιδαγωγικές θεωρίες
τών σοσιαλιστών»/*75 Τότε έπίσης θά χρησιμοποιήσει, κατά τό πρό
τυπο τοΰ Σκληροΰ, τή «μαρξιστική μέθοδο» γιά νά εξακριβώσει τίς
συνέπειες τής τουρκικής «μεταπολιτεύσεως»/76 Στρέφεται πρός
τούς «σκληρούς καί άμειλίκτους νόμους τής ζωής καί τής ιστορίας»
γιά νά έξηγήσει τήν έκβαση τής «τελευταίας έκ τών άστικών έπαναστάσεων» τής Εύρώπης: έπειδή δεν μπορεϊ κανείς νά μεταβάλει ή νά
άποτρέψει τούς «νόμους τής ιστορικής έξελίξεως», διαμορφώθηκε
βαθμιαία «άστική τάξις καί ιδεολογία» πού πραγματοποίησε τήν
ομόλογη έπανάσταση τών Νεοτούρκων, χωρίς όμως νά έπιλύσει καί
τό πρόβλημα τών έθνικοτήτων, οί όποιες πρέπει νά διοργανωθοΰν ώς
«πολιτικοί παράγοντες» γιά νά ματαιώσουν τόν έκτουρκισμό τους.
Τό 1910 ό Γληνός μετέχει στό Σούτσειο φιλοσοφικό διαγωνισμό
με τήν έργασία του « Ή ήθική φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος»/77 άξιοποιώντας τήν πρόσφατη βιβλιογραφία, ιδίως τή γερμανική, έξαντλεϊ
τό θέμα του μέ μιά κοινωνιολογίζουσα οπτική πού άναδεικνύει τίς
κοινωνικές τάξεις τής άρχαίας 'Ελλάδος καί τήν ήθική τους, συνεκτιμα τή μεταβλητότητα τών κοινωνικών καί οικονομικών «κατα
στάσεων», διαβλέπει τή συγγένεια γνωσιοθεωρίας καί ήθικής, άποκαθιστα σέ μεγάλο βαθμό τούς Σοφιστές καί συμπεραίνει δτι ή πλα
τωνική ήθική, όπως «πάσα ζώσα ήθική φιλοσοφία», γεννήθηκε «έξ
άφορμής κειμένων έν τω περιβάλλοντι τόν φιλόσοφον κοινωνικω
βίω». Τήν ίστορικοφιλοσοφική αύτή πραγματεία, όπου έπισημαίνεται ή συμβολή τοΰ Wundt καί τοΰ Natorp στή συγκρότηση τών κοι
νωνιολογικών προϋποθέσεων τής έρμηνευτικής τοΰ συγγραφέα της,
ακολούθησε ή έπίσης άνέκδοτη «λαϊκή κατήχηση» μέ τίτλο « Ό δρό
μος τής νέας ζω ής»/78 Ή παρέμβαση αύτή (σχεδιασμένη νά όλοκλη-
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ρωθεϊ μαζί με τον Μ. Τριανταφυλλίδη) στά γεγονότα τοϋ 1909, πού
έφεραν τον Βενιζέλο στήν πολιτική σκηνή τής χώρας, θυμίζει κάποτε
τό ιστορικό σχήμα τοϋ Σκληροϋ καί έπικεντρώνει τήν προσοχή της
στήν «πνευματική έπανάσταση» πού θά έκφράσει τήν «κοινωνική,
εθνική καί φυλετική μας πραγματικότητα». "Αν έμφανίζεται ώς
«άναπόδραστος νόμος τής ζωής» ή αλλαγή τών ιδεών, έφόσον δεν
συμμορφώνονται με τίς πραγματικές της συνθήκες, τότε θά ξεσπάσει
ή ((ψυχική καί πνευματική έπανάσταση» ώς «ξαναβάφτισμα τής ελ
ληνικής ψυχής στή δροσερή πηγή τής ζωής καί τής άλήθειας». Πρό
κειται γιά «κίνημα λαϊκό» πού άπλώς έπιμερίζεται ή έξωτερικεύεται
στόν γλωσσικό άγώνα (ό Γληνός είναι ό συντάκτης τής ((Δήλω
σης»479 τοϋ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου πού θεωρεί ((βαθύτερο αίτιο καί
συνάμα αίτιατό τοΰ ψυχικοΰ καί κοινωνικοΰ καί πολιτικοΰ ξεπεσμοΰ
μας» τό «παραστρατημένο» σχολείο) έναντίον τής «μαρμαρολατρείας καί λεξολατρείας» πού διαιωνίζει τή «στραβή ιδεολογία» καί τήν
«ψυχική μας στασιμότητα».
Ό Γληνός έχει έπιστρέψει στήν ’Αθήνα όταν πρωτογράφει τήν
έργασία του γιά τή φιλοσοφία τοΰ Έλευθερόπουλου. Ταυτίζοντας
τήν «ΰλιστικήν άντίληψιν» τής ιστορίας μέ τήν έξάρτηση τών «πνευ
ματικών καί ψυχικών καθεστώτων» άπό τόν τρόπο τής παραγωγής
καί κατανομής τών ((μέσων τής υλικής ΰπάρξεως» καί έπομένως
άνάγοντας τήν πρόοδο τών κοινωνιών στήν πάλη τών τάξεων «πρός
έπικράτησιν καί κατάκτησιν τών πηγών τοΰ πλούτου», υποστηρίζει
ότι ή «άρχή» αύτή έχει τήν ίδια άξία μέ τό σύστημα τοΰ Κοπέρνικου
καί τήν έξελικτική θεωρία τοΰ Δαρβίνου. ’Ανάμεσα άπό τούς «έθνικόφρονες άστούς», πού «δογματικώς» τήν άπορρίπτουν, καί τούς
((θεωρητικούς τών προλεταρίων», πού έξίσου «δογματικώς» τήν
άσπάζονται, κινοΰνται οί φιλόσοφοι τών ((φιλελευθέρων ριζοσπα
στών μικροαστών» πού άντιπροσωπεύουν τήν «έπίσημον» έπιστήμη
καί έπιχειροΰν νά γονιμοποιήσουν «άληθώς δι’ αύτής»480 τίς ιστορι
κές καί κοινωνικές έπιστήμες. Ζώντας άπό μέσα ό Γληνός τό «άνορθωτικό» έργο, ιδιαίτερα στό χώρο τής έκπαίδευσης, τοΰ Κόμματος

479. Ά παντα, Β ', 72.
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φιλελευθέρων, τραυματισμένος συχνά άπό τίς υστερόβουλες υπανα
χωρήσεις τής ήγεσίας του, πρωτοστατεί στή λειτουργία τοϋ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου καί καταλογίζει στά «φανερώματα τής ψυχικής
αρρώστιας» τήν «πολιτική κακοδιοίκηση» καί τόν «φενακισμό τοΰ
λαοΰ γιά τά πιό ιερά του ιδανικά». Ό «δασκαλισμός», ό «φαρμακωτής» τής νεοελληνικής ζωής, δεν άποκρύβει τή σύνδεσή του με τό
«σάπιο οικοδόμημα» τής κοινωνίας, έφόσον τό σχολείο συνιστα
«πάντα άπεικόνισμα τής ιδεολογίας» πού έπικρατεΐ καθώς καί τό
«τέλος τών έπαναστάσεων καί τών μεταρρυθμίσεων».481 'Υπερασπί
ζει, έννοεΐται, τά έκπαιδευτικά νομοσχέδια τοΰ 1913, τά όποια χα
ρακτηρίζει «μίαν έκ τών πλέον συστηματικών» έκδηλώσεων τής
«άνορθωτικής ιδέας», καί διαφοροποιεί τήν «προγονοπληξία» (πού
εχει κοινή ρίζα με τήν ξενομανία, δηλαδή τήν «καταφρόνησιν τής
σημερινής ύποστάσεώς μας») άπό τόν «κλασικισμόν τής ουσίας» πού
καταφάσκει τό παρόν καί καταλύει τήν «ολιγαρχίαν καί τήν όπισθοδρομικότητα», έλευθερώνοντας «τόν λαόν καί τήν μέσην άστικήν τάξιν» άπό τήν ύποδούλωση στά «πνευματικά συμφέροντα»482 τής
άνωτερης.
Σ ’ αύτήν τήν προβληματική έμβαθύνει περισσότερο ό Γληνός στή
διάλεξή του γιά τόν «δημιουργικό ιστορισμό».483 Άκόμη άντλεϊ άπό
τόν δάσκαλό του Eucken, όταν σημειώνει δτι ή «ζωή τών άτόμων καί
τών λαών» διαμορφώνεται άνάλογα μέ τήν «ψυχική δύναμη» πού
/.ατορθώνουν σέ κάθε στιγμή νά θέτουν σέ ένέργεια. Ή πρόταση δτι
ή «ψυχική ένέργεια» τών κοινωνικών ομάδων άποκρυσταλλώνεται,
μέ βάση ψυχολογικούς καί κοινωνιολογικούς «νόμους», σέ «άξίες πολιτισμοΰ» (είναι πρόδηλη ή άπήχηση τής νεοκαντιανής «Werttheone») μετριάζεται άμέσως μέ τή διευκρίνηση (πού ίσως άπορρέει καί
άπό τόν έπίσης δάσκαλό του W. Wundt) δτι κάθε λαός άνάλογα μέ
τή «φυσιολογική του ιδιοσυστασία» καί τήν «ψυχική του δυναμικότη
τα», τίς έπιπτώσεις τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ κοινωνικοΰ του περιβάλλον-

481. «Προλεγόμενα», 81-87.
482. « ’Εκπαιδευτική», 381-441.
483. Δημιουργικός, 5-25.
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τος, έμφανίζεται λιγότερο ή περισσότερο δημιουργικός. Κρατα άπό
τή θεώρηση τοϋ Eucken τών «κλασικών εποχών» τήν «άκτινοβόλα
κορυφή» τών ’Αθηνών τοΰ 5ου αιώνα καί ορίζει τον «ιστορισμό» (ό
όρος «Historismus» προέρχεται έδώ άπό τήν έννοιολογία της «Lebensphilosophie» τοΰ Dilthey καί τών επιγόνων του) ώς ενσυνείδητη προ
σπάθεια νά συντηρηθοΰν οί αξίες τοΰ παρελθόντος, διακρίνοντας τήν
«άγονη» ή «νοσηρή» (ώς «αύτούσια μεταφορά καί μίμηση άξιών»)
άπό τή «δημιουργική» (ώς «μετουσίωση άξιών») εκδοχή του. Προ
σθέτει οτι οί άξιες δεν γεννιοΰνται άπό τό «σύνολο τών άτόμων ένός
λαοΰ», έφόσον συχνά προκύπτουν ώς δημιουργήματα «στενώτερων
ομάδων ή κοινωνικών τάξεων». Μιά ορισμένη κοινωνική τάξη, πού
διαθέτει τήν «ήγεμονία μέσα στό σύνολο», συντηρεί ή μετουσιώνει
τίς άξίες τοΰ πολιτισμοΰ σύμφωνα μέ τά συμφέροντά της, τίς επιδρά
σεις πού δέχεται καί τήν «πλαστική της δύναμη». Τό κριτήριο γιά
τόν «δημιουργικό ιστορισμό» είναι ό τρόπος μέ τόν όποιο μιά εποχή
άντιμετωπίζει τό παρόν, ένώ ό «στείρος» έγγράφεται σέ μιά διαδι
κασία «καταφρόνησης» της πραγματικότητας πού μέ «άρχοντοχωριατιά» ψευτίζει τό «άληθινό εγώ» καί επιβάλλει μιά «ιδεολογία
όπισθοδρομική». Ή άτομική καί ή συλλογική αύτοπεποίθηση συναρταται μέ τήν άπόρριψη τόσο τής «άρχαιομανίας» όσο καί της «ξενο
μανίας» πού άντικαθιστοΰν τήν «ούσία» μέ τόν «έξωτερικό τύπο»
καί έξουδετερώνουν τή δύναμη γιά τήν «έξύψωση» τοΰ παρόντος.
Μιλώντας ό Γληνός στά εγκαίνια της «Άνωτέρας Γυναικείας
Σχολής» γιά τόν «γυναικείο άνθρωπισμό»484 έπισημαίνει ότι ό «αι
ματηρός σεισμός της παγκόσμιας πάλης» προκάλεσε ραγισματιές
πού φανερώνουν τον «κολοσσιαίο άναβρασμό της άνθρώπινης ψυ
χής», άλλά καί τήν άπαίτηση νά όπλισθεΐ ό νοΰς μέ τή γνώση τών
«νόμων τοΰ φυσικοΰ καί τοΰ ζωϊκοΰ κόσμου» γιά νά κυριαρχεί «σκοπιμώτερα άπάνω στίς πολυποίκιλες δυνάμεις» πού αύτοί διέπουν.
Ή χώρα μας παραδέρνει άνάμεσα σέ δύο άκρότητες, τήν «τυφλή
ξενομανία» καί τόν «άπόλυτο αύτοχθονισμό», αν καί ή καθυστέρησή
της δέν άποτελεΐ έξαίρεση, άφοΰ συμμορφώνεται πρός τούς «οικονο
μικούς καί κοινωνικούς νόμους» πού καθορίζουν τίς σύγχρονες κοινω

484. Γυναικείος, 5-26.
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νίες. Ή άσθένεια τοϋ «άνατολισμοΰ», δηλαδή της «ναρκωμένης μοι
ρολατρικής» ψυχοτροπίας, δέν έξοβελίζει έντελώς τήν «ιδιοτυπία»
τοΰ νεοελληνικοΰ πολιτισμοΰ. Προσδιορίζοντας τή «διαφορά βαθμοΰ» καί σχέσεων τών «συντελεστών» του δέν παραβλέπονται τά
ίδια γνωρίσματά του καί τά συμπτώματα της «κοινωνικής μορφής»
πού δομεί τό κεφαλαιοκρατικό καθεστώς. Ή «φανερώτατη» καθυ
στέρηση χρεώνεται στή «διανοητική επεξεργασία τών δεδομένων της
ζωής μας» καί στήν καθοδήγηση της κοινωνίας άπό τούς «διανοουμέ
νους της».
Μετά τή μικρασιατική καταστροφή ό Γληνός, όταν έπανέρχεται
ύπό τήν κυβέρνηση Πλαστήρα στό υπουργείο Παιδείας (ήδη εϊχε
μετάσχει στίς συνεννοήσεις γιά τή σύσταση της «Δημοκρατικής
Ένώσεως») καί συμβάλλει στήν ίδρυση τοΰ «Μαρασλείου Διδασκα
λείου» (1923) καί της «Παιδαγωγικής Ακαδημίας» (1924), προσ
δοκά τόν «δημιουργικό συγχρονισμό» καί τόν «δημιουργικό μελλον
τισμό» πού θά έμψυχώσει τόν «νέο πολιτισμό μας», μολονότι Ιχει
επίγνωση ότι τά «ιδανικά» πού κάθε φορά έπικρατοΰν στήν «παιδεία
ένός λαοΰ» εϊναι αύτά τών «δυνατών πού κατέχουν καί διακυβερνοΰν
τ’ άγαθά»/'85 'Η διάψευση δέν θά βραδύνει, αν καί άμέσως μετά τήν
πτώση της παγκαλικής δικτατορίας (πού θά τόν άπολύσει) ξεθαρρεύ
ουν τά τελευταία ίχνη τών ελπίδων του γιά τήν ολοκληρωμένη τουλά
χιστον μεταρρύθμιση της έκπαίδευσης. Άποκρούοντας τή βιολογική
καί τήν «άνθρωπογεωγραφική» εξήγηση τών ιστορικών γεγονότων
άναζητά τούς οικονομικούς καί κοινωνικούς όρους πού δέν έπέτρεψαν
τήν «εσωτερική άναγέννηση» της άστικής τάξης τοΰ τόπου μας μέ
άποτέλεσμα νά παγιωθεΐ ή «καθολική μικροαστική μορφή» της κοι
νωνίας πού δέν υποδαυλίζει μεγάλες άντιθέσεις καί «έντονη πάλη
τών τάξεων» καί έπιφέρει τήν πλαδαρότητα καί τήν άοριστία στούς
κόλπους της. Τρεΐς πάντως έμφανίζονται οί ένδεχόμενες λύσεις γιά
τήν ύπερνίκηση τής «ελληνικής άρρώστιας»: ή άνατροπή άπό εξω,
άπό κάτω (μέ τήν έπικράτηση μιας «νέας» τάξης) καί τό «ξύπνημα
καί ξαναζωντάνεμα της όδηγητρας τάξης» έξαιτίας τών δύο προη

485. « Ή κρίση τοϋ δημοτικισμοΰ», 7-18.
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γούμενων κινδύνων. "Αν καί εχει πολλές επιφυλάξεις γιά τή δυνατό
τητα νά πραγματοποιηθεί ή τρίτη λύση, προβάλλει ώστόσο τήν
άπαίτηση νά προσαρμοσθεΐ ή άστική τάξη στούς «αληθινούς όρους
της σημερινής ζωής», νά κατανοήσει τήν «πορεία τοϋ πολιτισμοΰ»,
νά ένωθεΐ μέ τον «λαό» καί ν’ άξιοποιήσει τά γόνιμα στοιχεία του
καί πρώτα άπ’ όλα τή γλώσσα του.486
Ή έκδοση της ’Αναγέννησης, ώς πρόκληση «ένέργειας καί ζωντά
νιας» στήν Ελλάδα τοϋ «άτομικισμοΰ, της ιδιοτέλειας, τοϋ πνευματικοϋ μαρασμοΰ καί τής ήθικής νάρκης»,487 υπήρξε γιά τον Γληνο τό
ύστατο μέσο υπεράσπισης τοΰ έκπαιδευτικοΰ δημοτικισμοΰ καί συ
σπείρωσης τών μαχητών του. Μέ τή συμπλήρωση ένός χρόνου κυ
κλοφορίας τοΰ περιοδικοΰ, άφοΰ θά εχει μεσολαβήσει ή διάσπαση τοΰ
Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου, επαναλαμβάνει ότι ή έλληνική κοινωνία
βρίσκεται «μέσα σ’ ενα χάος», τονίζοντας όμως ότι ή οικονομική της
έξέλιξη δημιούργησε έναν «άντιθετικό πόλο άρκετά δυνατό», τήν
έργατική τάξη. Ή τελευταία μάλιστα οργανώθηκε καί τό «όπλο
τών πνευματικών άγώνων τοΰ προλεταριάτου», ό μαρξισμός, άρχισε
νά διαδίδεται παραγωγικά στήν έγχώρια σκέψη, παρά τήν άναπόφευκτη ροπή πρός τόν παπαγαλισμό κατά τήν έφαρμογή του. Μ’
αύτές τίς συνδηλώσεις ό Γληνός χωρίς περιφράσεις άναγορεύει τήν
'Αναγέννηση δργανο τοΰ «σοσιαλιστικοΰ δημοτικισμοΰ»,488 γιά τήν
έπίτευξη τοϋ οποίου καλοΰνται νά συμβάλουν τόσο οί σοσιαλιστές
όσο καί οί κομμουνιστές.
Προσπερνώντας τίς ισχνές καί άλληλοσπαρασσόμενες σοσιαλι
στικές κινήσεις ό Γληνός, μέ τήν έναρξη της δεκαετίας τοΰ ’30,
προσανατολίζεται πρός τήν κομμουνιστική ’Αριστερά, πού τόν θεω
ρεί νά δρα «κοντά στό προλεταριάτο»,489 χωρίς όμως νά έξαφανίσει
τή δυσπιστία της πρός τόν διανοούμενο πού τήν πλησιάζει έταστικά.
Συνεργάτης τών Πρωτοπόρων καί μέλος της συντακτικής επιτροπής
τών Νέων Πρωτοπόρων, διατυπώνει τήν άποψη ότι ή διάκριση τοΰ
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«εξωτερικού» πολιτισμού άπό τον «εσωτερικό» («civilisation» «culture») εϊναι τεχνητή καί έχει άπλώς «άντιδιασταλτική» σημα
σία. ’Ακριβώς τά δύο αύτά «επίπεδα» τοϋ πολιτισμοΰ συνθέτουν ένα
ενιαίο καί «άλληλοεξαρτημένο» σύνολο, έφόσον συγκαθορίζονται
άπό τον τρόπο τής παραγωγής καί τίς «παραγωγικές σχέσεις». Ό
στόχος βέβαια τών άστών «ήθικολόγων», όταν προβαίνουν στόν ριζι
κό άποχωρισμό αύτών τών «έπιπέδων», συμπυκνώνεται στό έγχεί
ρημα νά καταγραφεΐ ή πορεία τοΰ «έσωτερικοΰ πολιτισμοΰ» άνεξάρτητα άπό τίς υλικές συνθήκες. "Αν τό «έποικοδόμημα» τής σημερινής
κοινωνίας δέν άνταποκρίνεται πια στήν άνάπτυξη τών «παραγωγι
κών μέσων», τοΰτο συνεπάγεται ότι ό καπιταλιστικός πολιτισμός
έγινε «κούφιος» καί έχασε τή δικαίωσή του «άκόμα καί στή συνείδη
ση τής τάξης πού είναι ό φορέας του». Στό «έξωτερικό έπίπεδο»
έκδιπλώνεται μιά μόνιμη κατάσταση φτώχιας καί ένα «άδιάκοπο
καρδιοχτύπι λιμοκτονίας», ένώ στό «έσωτερικό» οί άξίες του κατάν
τησαν «σαρακοφαγωμένοι έτοιμόρροποι σκελετοί». ’Από τήν άλλη
πλευρά ό «νέος πολιτισμός» τής Σοβιετικής Ένωσης πλάθεται καί
άξιοποιεΐται άπό τήν «ολότητα» τής κοινωνίας, προϋποθέτει τήν
ένότητα θεωρίας καί πράξης καί συντελεί στήν καλλιέργεια μιας
νέας σχέσης τοΰ άνθρώπου πρός τήν έργασία καί τούς συνανθρώπους
του.490
Στούς Νέους Πρωτοπόρους δημοσιεύεται ή διάλεξη τοΰ Γληνοΰ
γιά τή φιλοσοφία τοΰ Hegel, δπου τή διαυγέστατη έκθεση τών κεν
τρικών της άπόψεων διαδέχεται ή έπισήμανση τών «ζωντανών στοι
χείων» της πού κληρονόμησε ό μαρξισμός (διαλεκτική κίνηση, ένότη
τα φυσικοΰ καί ίστορικοΰ γίγνεσθαι, άλληλουχία καί νομοτέλεια τών
φαινομένων κ.ά.), δηλαδή ό «διαλεχτικός ύλισμός» ώς «άποκάθαρση» τοΰ χεγκελιανισμοΰ άπό τίς άδυναμίες του.491 Στό ίδιο περιοδικό
ό Γληνός άναλύει διεξοδικά τίς «πνευματικές μορφές τής άντίδρα
σης»492 πού δραστηριοποιήθηκαν γιά νά «ξαναθεμελιώσουν» τούς

490. « Ή σοσιαλιστική έπανάσταση», 5-27.
491. « Ή φιλοσοφία», 63-66, 100-107, 140-144.
492. «Πνευματικές», 50-94.
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θεσμούς τοϋ άστικοΰ καθεστώτος καί ταυτόχρονα γιά ν’ άντιπαρατεθοϋν στήν «έπαναστατική ιδεολογία»: ό τύπος, πού παρουσιάζει
μιά «καταγέλαστη φλυαρία» στήν άπόπειρα άνασκευής τοΰ «έπιστημονικοϋ σοσιαλισμοΰ», ή Εκκλησία, πού έπιστρατεύθηκε στήν
«υψηλή» κοινωνική της άποστολή, τό σχολείο, πού τελικά δε γνώρισε
τή μεταρρύθμιση, ή έπιστήμη, πού συμπράττει στή διαμόρφωση της
άστικής κοσμοθεωρίας καί στήν καταπολέμηση τοΰ «διαλεχτικοΰ
ματεριαλισμοΰ», καί ή τέχνη, πού άπεικονίζει τή φυγή άπό τήν πρα
γματικότητα. Ειδικότερα στο θέμα τής τέχνης ό Γληνός ύπηρξε ό
μεσίτης τοΰ σοβιετικοΰ άξιώματος τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ»493 στήν έλληνική διανόηση, μολονότι νωρίτερα άναγνώριζε τήν
άναγκαιότητα προσφυγής τοΰ «διαλεχτικοΰ ματεριαλισμοΰ» στά πο
ρίσματα τής ψυχανάλυσης καί κυρίως έξηγοΰσε ιστορικά τή διαδοχή
τών τεχνοτροπιών, άπό τον ρεαλισμό τής άνόδου μιας κοινωνικής
τάξης στόν «συμβολικό ρεαλισμό» τής κυριαρχίας της καί τέλος στόν
«μεταφυσικό συμβολισμό» τής παρακμής της. Μέ άφορμή έπίσης τήν
ιδεολογική κατασκευή τοΰ δημοτικισμοΰ, όπως τήν προβάλλει τό
περιοδικό 78εα ώς ζύμη ένός κοινωνικοΰ ίδανικοΰ, έπικαλεΐται τή
σταλινική έπιδίωξη γιά τή δημιουργία «πολιτισμοΰ έθνικοΰ στή μορ
φή καί σοσιαλιστικοΰ στό περιεχόμενο» γιά νά προεξοφλήσει ότι με
τήν έξουσία τής «έργατοαγροτικής μάζας»494 τό γλωσσικό θά λυθεί
οριστικά.
Ό ταν τό μεταξικό καθεστώς έξορίζει τόν Γληνό στόν Πύργο τήζ
Σαντορίνης, όπου εγραψε τήν Τριλογία τοΰ πολέμου, θά εχει προηγηθεΐ ή έκλογη του ώς βουλευτή Πειραιώς τοΰ «Παλλαϊκοΰ Μετώ
που» καί ή τυπική ένταξή του στό ΚΚΕ. 'Η σύνθεση αύτή άποσκοπεΐ
στόν καθορισμό τών «άληθινών» αιτίων πού άναπότρεπτα όδηγοΰν
τούς λαούς σέ παγκόσμιο «άλληλοσπαραγμό». ’Εκθέτει κριτικά τίς
κυριότερες προσεγγίσεις αύτής τής θεματικής (θεωρίες τοΰ «παραλογισμοΰ», τής «ιστορικής προσωποκρατίας», τής «ηθικής άντινομίας», τής ίδεαλιστικής «έξιδανίκευσης», τοΰ έθνικισμοΰ, τής βιολογι-

493. «Τέσσερα σημεία», 428, «Πνευματικές», 71-94.
494. «Το γλωσσικό», 186-188.
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χής-φυλετικής άνωτερότητας, τοϋ «κύκλου τών πολιτισμών», τοϋ
υπερπληθυσμού, της ύπερνίκησης τών καπιταλιστικών κρίσεων καί
τοΰ «γεωπολιτικού ντετερμινισμού»), χωρίς ώστόσο νά τίς στεγανο
ποιεί καί νά παραβλέπει τήν καταγωγή καί τήν ιδιαίτερη σκόπευσή
τους. Μάλιστα στήν άντιμετώπιση τής θεωρίας τοΰ «κύκλου τών
πολιτισμών», ότι δηλαδή ό πόλεμος άπομακρύνει τούς γηρασμένους
πολιτισμούς άπό τή σκηνή τής ιστορίας γιά νά φέρει άλλους, «άνώτερους καί πνευματικότερους», ύπογραμμίζει ότι ή άφετηρία της
βρίσκεται σε μιά έπιστημονικά «άσύστατη» άναλογία πού εχει τή
στατική (ή κοινωνία παρομοιάζεται με τεράστιο οργανισμό, τοΰ
οποίου τά μέλη οφείλουν νά υποτάσσονται ίεραρχικά στόν «έγκέφαλο», τήν άρχουσα τάξη) καί τήν έξελικτική της πλευρά (όπως οΐ
οργανισμοί διανύουν τά στάδια τής ζωής τους, ετσι καί οί κοινωνίες
γεννιούνται, ώριμάζουν καί χάνονται). Με τίς άναλύσεις αύτες διευ
κολύνεται ή μετάβαση στήν κοινωνιολογική θεωρία τοΰ πολέμου πού
άναδεικνύει ώς βασικό του κίνητρο τήν «αύξηση ή τήν έξασφάλιση
της νομής υλικών άγαθών». Περνώντας άπό τήν «πρωτόγονη κοινοχτησία» στόν καταμερισμό τής έργασίας, στήν ιδιοκτησία τών πα
ραγωγικών μέσων, στήν ιδιοποίηση τών προϊόντων τής παραγωγής
καί στήν ταξική διαφοροποίηση, ό πόλεμος έμφανίζεται ώς κοινωνι
κό φαινόμενο με δύο πτυχές: τήν ταξική καί τήν έξωγενή (ώς κατα
κτητικός, άνταγωνιστικός καί άπολυτρωτικός πόλεμος). "Αν καί ό
Γληνός στήν άνατομία αύτή προϋποθέτει τό «φυσικό όρμέμφυτο»
γιά τή συντήρηση καί τήν τελειοποίηση τής ζωής, προβλέπει ώστόσο
δτι ή έξέλιξη τής άνθρώπινης κοινωνίας μπορεϊ νά έξαφανίσει τήν
πολεμική σύρραξη ώς μέσο γιά τήν ικανοποίηση αύτοΰ τοΰ όρμέμφυΣτό δεύτερο μέρος τής Τριλογίας πραγματεύεται τό πρόβλημα
τής «κοινωνικής ιδεολογίας», άναζητώντας τήν άπαρχή του στήν
επίγνωση τών κοινωνικών άνταγωνισμών καί ειδικότερα στήν Ε λλά
δα τοΰ 5ου αιώνα, πού θεματοποίησε τή γένεση καί τή λειτουργία
τής «πολιτείας». Ώ ς «κοινωνική ιδεολογία» ορίζεται τό σύνολο τών
ιδεών πού άναφέρονται στήν οργάνωση καί τήν άποστολή τής κοινω
νίας, έπιμερίζοντας σε τόπο καί χρόνο τή «γενική κοσμοθεωρία» τών
ανθρώπων. Προτάσσεται ή διερεύνηση τής «σοσιαλιστικής ιδεολογί
ας» καί ιδιαίτερα ή κατάδειξη τής οικονομικής καί πολιτικής της
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θεμελίωσης πού της έπέτρεψε νά άποβεΐ «γενική κοσμοθεωρία»,
ώστε νά περιλάβει τήν έρευνα τοϋ φυσικοΰ καί τοΰ ίστορικοΰ γίγνε
σθαι καί τήν «καθοδήγηση τής πράξης». ’Ακριβώς στα δομικά της
γνωρίσματα έντάσσονται ή ένότητα τών στοιχείων πού τήν άπαρτίζουν ώς ένιαία «καθολική κοσμοθεωρία καί βιοθεωρία», ή τεράστια
«ψυχοκινητική» δύναμη πού τή χαρακτηρίζει, ή σύνδεσή της με τή
«ζωή» ώς «άλληλογονιμοποίηση» θεωρίας καί πράξης, ή άρνησή της
νά περιορισθεΐ στον χώρο μιας «πνευματικής ολιγαρχίας» καί ή επί
γνωσή της δτι συνιστα τήν έναρξη (καί όχι το τέλος) της άνθρώπινης
γνώσης, έφόσον με τον σοσιαλισμό ό άνθρωπος εισέρχεται στον «παραδεισένιο άπέραντο χώρο της λευτεριάς». Συγκεκριμένη ιστορική
σταδιοδρομία είχε ή «άστικοδημοκρατική ιδεολογία», άπό τήν εποχή
τοΰ «έμποροναυτικοΰ καπιταλισμοΰ» ώς τον ιμπεριαλισμό τοΰ καιροΰ μας πού έπιχειρεΐ τή νομιμοποίησή της με τή «φασιστική ιδεολο
γία». Ό φασισμός αύτοπροβάλλεται ώς «επαναστατικός» στή μορ
φή, έφόσον λειτουργεί με τήν ιδέα της «ένιαίας έθνότητας» καί τοΰ
«ύπερταξικοΰ» κράτους, φροντίζει γιά τήν «καθολικότητα» τών στό
χων του με μιά «ψυχοκινητική» δύναμη πού συναρπάζει τίς μάζες,
άποκρύβοντας όμως τό «άντιδραστικό» του περιεχόμενο πού συνοψί
ζεται στόν έθνικισμό καί τή φυλετική θεωρία, στήν ύποβάθμιση τοΰ
κοινωνικού ρόλου της γυναίκας, στήν άναθέρμανση της θρησκείας,
στόν μυστικισμό καί τόν «κούφιο» κλασικισμό. Πρόκειται γιά τήν
ύστατη προσπάθεια νά περισωθεΐ ό θεσμός της άτομικής ιδιοκτησί
ας, νά εδραιωθεί ή «κλειστή» οικονομία καί νά μετατραπεΐ ή κρατική
έξουσία σε «κράτος της άστικής τυραννίας»/95
Τό 1940 ό Γληνός άνταποκρίνεται στήν παράκληση τοΰ Κορδάτου καί μεταφράζει με τό ψευδώνυμο Δ. ’Αλεξάνδρου τόν Σοφιστή
τοΰ Πλάτωνα. Με «συνθηματική» γλώσσα ξαναπιάνει στήν «Εισα
γωγή» τήν προβληματική τοΰ «ιστορισμού» καί άνατρέχει στίς νεα
νικές του σημειώσεις γιά τήν πλατωνική φιλοσοφία. Παρά τή σκόπι
μη συγκάλυψη διατυπώνεται με εύκρίνεια ή θέση δτι τό «μόνο κριτή
ριο» της άλήθειας είναι ή πράξη καί δτι ή «κύρωση» της ιστορικής

495. Ή τριλογία, 18.
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γνώσης έγκειται στήν «ιστορική δικαίωση», έφόσον ή κοσμοθεωρία
καί ή βιοθεωρία πού άντιστοιχεΐ πληρέστερα στίς «άντικειμενικές
κινητήριες δυνάμεις» της πραγματικότητας ταυτίζεται μέ τήν «κάθε
φορά σωστή». Άκόμη υπογραμμίζεται ότι οί «κοινωνικές τάξεις ή
ομάδες», πού σχηματίζονται μέσα στο διαφοροποιημένο «κοινωνικά
σύνολο», διαμορφώνουν το «πνευματικό έποικοδόμημα» πού ικανο
ποιεί τίς άνάγκες τους. Μια λειτουργία αύτοΰ τοΰ έποικοδομήματος
άφορά στήν «έπιβίωση», δηλοώή στήν «οργανική» μετουσίωση μέσα
στίς συνθήκες τοΰ παρόντος καί στήν «άναβίωση» της ιστορικής μνή
μης, όταν τό παρελθόν μέ τή «μιμητική ύποβολή» προσπαθεί νά
εισχωρήσει ξανά στή «νέα ζωή» για νά τήν επηρεάσει «καθοδηγητικά κι έξυψωτικά». Κάθε κοινωνική τάξη έπιστρατεύει τήν «πνευμα
τική πρωτοπορία», τό «καθολικότερο» όργανο της κοινωνικής συνεί
δησης, γιά νά έξιδανικεύσει τό «χτεσινό», στό μέτρο πού πρόκειται
γιά τήν «έξυψωτική προβολή τοΰ σήμερα στό αύριο δυναμωμένη άπό
τό χτές». Σ ’ αύτή τή μεθοδολογική οπτική οΐ άνθρωπιστικές σπουδές
άντιμετωπίζονται ώς «ιδιομορφία της συνειδητής ιστορικής μνή
μης», έφόσον οί εισηγητές τους πέρασαν άπό τή «σύνθετη» κοινωνική
ζωή με τρόπο «έξαίσια δημιουργικό», κυρίως οΐ Έλληνες, τόσο
έξαιτίας της φυλετικής τους ιδιοσυστασίας όσο καί έξαιτίας τών
γεωγραφικών όρων της ιστορικής παρουσίας τους. Παρά τίς άλλαγές
τών «κοινωνικών σχηματισμών» ή μελέτη τών άνθρωπιστικών
γραμμάτων σκοπεύει στή συνειδητοποίηση τών «άξιών της σύγχρο
νης ζωής» άπό τήν έμπνευσμένη «πνευματική πρωτοπορία». Ή έρμηνευτική,τους προσέγγιση βασίζεται σέ κανόνες πού άπορρέουν άπό
τήν όρθή άντίληψη γιά τήν «ένότητα» τοΰ πολιτισμοΰ (δηλαδή τή
δίδυμη διεργασία της «πολυμέρειας» στήν άναγνώριση τών έπιμέρους στοιχείων καί της «όλομέρειας» στήν άνασύνθεση της ολότη
τας) καθώς καί άπό άρχες πού ενισχύουν τόν «δημιουργικό ιστορι
σμό» καί δέν προδίδουν τή «δυναμική ρεαλιστική θεώρηση»496 τοΰ
ίστορικοΰ γίγνεσθαι.
Τό 1942 δημοσιεύεται ή μετάφραση της Γενεαλογίας της ήθιχής
τοΰ Nietzsche. Στά σκληρά χρόνια της Κατοχής, όταν ή «έθνικοσοσι-

496. «Εισαγωγή», 9-63.
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αλιστική ιδεολογία» επιχειρούσε νά εξιχνιάσει τούς θεωρητικούς της
προδρόμους, ό Γληνός θέτει το έρώτημα αν ό δημιουργός τοϋ Also
sprach Zarathustra ύπηρξε «νοστάλγος» ή «προφήτης». Στον πρώτο
κύκλο τών έργων του έπισημαίνεται ό πόθος ένός «νέου πολιτισμοΰ»
της «τραγικής γνώσης» πού θά οικοδομήσει ή τέχνη, στο δεύτερο ό
«ήρωας τοΰ πολιτισμοΰ» ταυτίζεται με τόν έπιστήμονα καί στον
τρίτο ό «υπεράνθρωπος» άνακαλεΐ τά «άριστοκρατικά ιδανικά».
Ό τα ν ακριβώς στή Γερμανία ξυπνά ό ιμπεριαλισμός ή νιτσεϊκή
σκέψη εκφράζει τάχα τή νοσταλγία τοΰ γυρισμοΰ στή φεουδαρχία,
πού παραμερίζεται άπό τήν άνοδο στήν πολιτική σκηνή της «άστικοδημοκρατικής μάζας», ή τή «δυναμική προβολή ένός νέου κόσμου»
πού έξορμοΰσε γιά τήν κατάκτηση της ζωής;497
Μετά άπ’ αύτή τή συνοπτική άνασυγκρότηση τών σταδίων της
φιλοσοφικής σκέψης τοΰ Δημήτρη Γληνοΰ εγινε μάλλον φανερό δτι ό
παιδαγωγός τοΰ πρώτου μισοΰ τοΰ αιώνα μας θά μποροΰσε νά όνομασθεΐ καί «φιλόσοφος τοΰ πολιτισμοΰ», δπως άλλωστε τό ύπαινίσσεται νεκρολογώντας τον ό Θεοδωρίδης.498 Ένας νεώτερος Σκληρός
πού πλούτισε τόν μαρξισμό καί προσχώρησε στό ΚΚΕ, μολονότι ό
σχετικά πρόωρος θάνατός του δέν τοΰ έπέτρεψε νά έπεξεργασθεΐ τίς
σημειώσεις του γιά τή «διαλεχτική φιλοσοφία». 'Ορισμένα άποσπάσματα ή διαγράμματα πού δημοσιεύθηκαν μαρτυρούν τήν προσωπι
κή του σφραγίδα στή διεκπεραίωση αύτοΰ τοΰ έγχειρήματος. Άκόμη
οΐ έπιμέρους παρατηρήσεις του, άπό τήν άρχική του στροφή ώς τήν
οριστική του ένταξη στό κομμουνιστικό κίνημα, σέ θέματα αισθητι
κής, φιλοσοφίας της παιδείας, ιστορίας της φιλοσοφίας καί τών ιδε
ών, έκπορεύονται άπό τή γενικότερη ιστορική ματιά μέ τήν οποία
μελετοΰσε τό ((πνευματικό έποικοδόμημα» της κοινωνίας. Ό Γλη
νός, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής τοΰ ΚΚΕ άπό τόν Δεκέμβριο
τοΰ 1942 καθώς καί μέλος τής γραμματείας τοΰ Πολιτικοΰ του
Γ ραφείου, εγραψε τό μαχητικό φυλλάδιο Τί είναι καί τ ί θέλει τό
ΕΑΜ, χωρίς νά προλάβει ν’ άνεβεϊ στήν έλεύθερη Ελλάδα τών βου
νών. Ό θάνατος τόν βρήκε τήν έπαύριο τών Χριστουγέννων τοΰ

497. «Νοσταλγός», γ '- ιε '.
498. « Ή διανόηση», 649.
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1943, χωρίς νά εχει συμπήξει έναν κύκλο μαθητών πού θά προωθού
σαν άμεσα τό έργο του. Παρέμεινε γι’ αύτό «ένδοξος καί άγνοημένος»/1" Ή βραχύβια Κεντρική Κομματική Σχολή πού πηρε τ’ όνομά
του κατηγορήθηκε ότι θέλει «ν’ άναστήσει καθυστερημένα τόν ούμανΐσμό» στόν τόπο μας, όπου ένηλικιωνόταν ό «μαρξισμός-λενινισμός», καί θά ήταν έγκλημα νά σταθεί «δίπλα» στόν Στάλιν ό Γλη
νός, ό «συνοδοιπόρος τοϋ λαικοδημοκρατικοΰ κινήματος», πού δέν
:Τχε άπαλλαγεΐ άπό τόν «ιδεαλισμό καί τόν άστικό ούμανισμό» καί
είχε περιπέσει σέ «μιά σειρά άπό λάθη άρχής».500 Μόνο μετά τήν
απομάκρυνση της ζαχαριαδικής ήγεσίας παρατηρήθηκε κάποια
ισορροπία άνάμεσα στίς άρκετά διθυραμβικές —εύεξήγητες, ώστό
σο— έκτιμήσεις καί στίς περισσότερο προσεκτικές προσεγγίσεις της
προσφοράς του, όπως ήταν τό άφιέρωμα τής Επιθεώρησης Τέχνης
/.αί ή άναθεωρημένη έπανέκδοση τοϋ βιβλίου Στη μνήμη Δ. Γληνοϋ.
Όμως παρά τίς άποσπασματικές αύτές άπόπειρες, πού ένθάρρυνε
*;δη ή άξιόλογη πρωτοβουλία τών «Νέων βιβλίων» τό 1946, τό νήμα
είχε τελεσίδικα κοπεί, άφήνοντας άπλώς περιθώρια γιά ψυχραιμότε
ρες άποτιμήσεις της πνευματικής του ιδιοσυστασίας.
Ό Γληνός ύπήρξε ένας άπό τούς λίγους κομμουνιστές τοΰ μεσο
πολέμου πού χρησιμοποίησαν τόν μαρξισμό γιά τήν έπαρκή διερεύνΛ,ση τών δομών της ελληνικής κοινωνίας, χωρίς βέβαια νά άποσιω~ά τίς «ιδιοτυπίες» τών λειτουργιών τους. Άνατόμος τοΰ καιροΰ καί
τοϋ τόπου του, έπέμενε στήν άποσαφηνιση της προέλευσης καί της
σκόπευσης τοΰ ιδεολογήματος « Άνατολή-Δύση», πολύ περισσότερο
έπειδή στή «μαρξιστική-λενινιστική» του έκδοχή ύπέθαλπε τίς
i -λουστεύσεις καί τίς παραμορφώσεις τών ίδιογενών «έθνικών»
γνωρισμάτων. Τόν ένδιέφερε ή θεωρητική άνάλυση τοΰ «πολιτισμοΰ»
(μέ έμφανή τή μετεξέλιξή του άπό τή νεοκαντιανή σύλληψη της
«Kulturphilosophie» στίς βεβαιότητες τοΰ «ίστορικοΰ ματεριαλι
σμού»), καί μάλιστα ή πλήρης καταγραφή της παρουσίας του καί ή
κριτική τών έκδηλώσεων στίς όποιες άπολήγουν τά στοιχεία του. Μέ
δεδομένη τήν όραση τοΰ ταξικοΰ διαφορισμοΰ της κοινωνίας άναζητά
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τά αίτια τής αποτυχίας τών προσπαθειών για γλωσσοεκπαιδευτική
μεταρρύθμιση (ένα πεδίο όπου καί ό ίδιος πρωταγωνίστησε) καί
κατακεραυνώνει τίς «πνευματικές μορφές της άντίδρασης» πού κρα
ταιώθηκαν στούς κόλπους της επίσημης ιδεολογίας τοϋ άντικομμουνισμοΰ. Μολονότι δέν άμφισβητεϊ τό ιδεολόγημα τοΰ «παν-φασισμοΰ» προειδοποιεί έγκαιρα γιά τή διείσδυση τών φασιστικών καί
έθνικοσοσιαλιστικών ιδεών στούς μυχούς τής ελληνικής διανόησης,
κάποτε μάλιστα μέ εριστικό καί σχηματικό τρόπο, όπως συμβαίνει
στήν άντιδικία του μέ τούς «άρχειοφιλοσόφους». Κατανοώντας τήν
άκτινοβολία τών νεοκαντιανών διανοουμένων ώς άπόρροια τής εικο
νοκλαστικής διάθεσης τών φασιστικών κινημάτων καί όχι ώς εναλ
λαγή ή άναζωογόνηση τών κατεστημένων ιδεολογικών σχημάτων
μίλησε γιά «φασιστικό ιδεαλισμό» πού έπικράτησε κιόλας στήν άκαδημα'ική σκέψη τών ’Αθηνών. Στή συνέχεια, ώστόσο, έκτός άπό τήν
έπισημανση τών εύρωπαϊκών κοινωνικών έρεισμάτων τής «φασιστι
κής ιδεολογίας», προτίθεται νά έρευνήσει τό σύνθημα γιά τή δημι
ουργία ένός «τρίτου έλληνικοΰ πολιτισμοΰ» ώς προϊόν «προσωπικής
διχτατορίας μέ φασιστική προοπτική»,501 καί προσδοκά νά διαδεχθεί
τήν «καπιταλιστική διχτατορία» ή «λαίκοδημοκρατική επανάστα
ση», γιά τήν όποία άγωνίστηκε στά τελευταία χρόνια τής ζωής του.
’Ακόμη καί στίς ώρες όπου διατυπώνει έπιφυλαχτικά τά νοήματά
του έπικαλεΐται τήν «αίτιακή άλληλουχία»502 τών άντικειμενικών
όρων τοΰ ίστορικοΰ γίγνεσθαι, τήν «κοινωνική αιτιοκρατία», γιά νά
προσδιορίσει τό είδος καί τήν έμβέλεια τής πολιτισμικής κληρονομι
άς, ιδιαίτερα τής άνθρωπιστικής παράδοσης, έξακολουθώντας —πα
ρά τούς μύδρους έναντίον τής «προγονοπληξίας»— νά έλπίζει στή
δημιουργική της άποκάθαρση καί έπομένως στήν «άπολυτρωτική»
της σημασία γιά τό παρόν τοΰ νέου Έλληνισμοΰ. Ή βαρειά σκιά
τών ’Αρχαίων, άκόμη κι όταν φωτίζεται άπό τόν «δυναμικό ρεαλι
σμό», κατορθώνει νά διατηρήσει σχεδόν άλώβητη καί άκλόνητη τήν
πίστη στίς «άκατάλυτες» άξίες τοΰ πολιτισμοΰ τους. Έδώ, ίσως,

501. Ή τριλογία, 170.
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βρίσκεται ή «πρωτοτυπία» τοϋ στοχασμοΰ τοϋ Γληνοΰ, ιδιαίτερα
δταν πραγματεύεται το πρόβλημα τοϋ πολιτισμοΰ, πού αναλίσκεται
στή μελέτη της προσφοράς τών «studia humanitatis», χωρίς ώστόσο
νά τήν ύπερβεΐ, μολονότι οραματίζεται τόν «παραδεισένιο απέραντο
χώρο της λεφτεριας». Πρίν πραγματοποιηθεί αύτή ή σύλληψη, τοΰ
άρκεΐ τό αξίωμα της σταλινικής περιόδου για τήν επίτευξη ένός
((πολιτισμοΰ έθνικοΰ στή μορφή καί σοσιαλιστικοΰ στό περιεχόμενο».
Τ όσο στή γλώσσα όσο, κυρίως, στήν πολιτισμική παράδοση ή αγνό
ηση της πραγματικότητας ένδυναμώνει δσους καραδοκούν για ν’
άποτρέψουν τή μεταβολή της. Ό Γληνός, ένας άπό τούς λίγους τοΰ
καιροΰ του πού πρόσεξε αύτή τή διαπίστωση, έστρεψε τόν μαρξισμό
(με δλες τίς έλλείψεις του) στή διερεύνηση τών στοιχείων πού συνθέ
τουν τό κυρίαρχο «πνευματικό έποικοδόμημα»'τοΰ τόπου του. Στρατευμένος στόν «απολυτρωτικό άγώνα»503 τών άνθρώπων, εϊδε τήν
υπόθεση τοΰ σοσιαλισμοΰ ώς ένότητα θεωρίας καί πράξης πού σφρα
γίζεται άπό τήν έπίγνωση τών συγκεκριμένων διεργασιών της κοι
νωνίας του. "Αν δεν ολοκληρώθηκε ή μεγάλη φιλοσοφική σύνθεση πού
σχεδίαζε, δεν τοΰ έλειψε ώστόσο ή άγωνιστική δράση καί οΐ άποσπασματικες θεωρητικές προσπελάσεις τών «σημερινών προβλημά
των τοΰ Έλληνισμοΰ».

γ) Κ. Βάρναλης
Σχετικώς ταυτόσημη πορεία μέ τόν Γληνό διέτρεξε ό Κώστας Βάρ
ναλης πού κατά τήν ολοκλήρωση της ιδεολογικής του «μεταστρο
φής» έμφανίζεται στό πεδίο της λογοτεχνικής κριτικής καί τών θεω
ρητικών της προϋποθέσεων μέ τό πολυσυζητημένο βιβλίο του Ό
Σολωμός χωρίς Μεταφυσική καί ιδίως μέ τίς μικρότερες έργασίες
πού δημοσιεύθηκαν στήν ’Α ναγέννηση καί τή Νέα 'Εστία. Φυσικά
έδώ θά μας άπασχολήσει οχι ό ποιητής άλλά ό αισθητικός Βάρναλης
~ού γιά νά θεμελιώσει τίς άναλύσεις του ώς κριτικός της λογοτεχνίας
επεξεργάζεται τίς θεωρητικές της άρχές στόν φιλοσοφικό καμβά τοΰ

003 α Ό Ριζοσπάστης», 467.
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μαρξισμού. Ό πω ς σημείωνε ο ίδιος άργότερα, στά μελετήματα αυ
τά προκρίνεται ή κοινωνιολογική εξήγηση που εξασφαλίζει ώς «επι
στημονική μέθοδος» ό «διαλεχτικός υλισμός».S04
Έκτός άπό μια σύντομη βιβλιοκρισία ό Βάρναλης γράφει στό
περιοδικό τοϋ Γληνοΰ άξιομνημόνευτα αισθητικά δοκίμια που άποκαλύπτουν τόν βαθμό άφομοίωσης τοΰ μαρξιστικοΰ έννοιολογικοΰ
apparatus άπό τόν ποιητή τών έργων Τό φως πού καίει καί Ό λαός
τών μουνοόχων. Άνιχνεύοντας τήν έπίδραση τοΰ πολέμου στήν τέ
χνη θέτει ώς άφετηρία τοΰ έρευνητικοΰ του ορίζοντα τή συμφωνία
τοΰ πρακτικοΰ καί τοΰ θεωρητικοϋ λόγου, δηλαδή τόν «νέο» καί
«απλό» τρόπο σκέψης που παραμερίζει τόσο τόν «άξιωματικό δο
γματισμό» τών θεωρητικών δσο καί τήν «άσυνείδητη ψυχή τής μά
ζας», στό μέτρο άλλωστε που αΰτά συνιστοϋν δύο σκοπέλους σέ κάθε
άπόπειρα τής «ζωής γιά άνανέωση». Ώ ς τέχνη ορίζεται τό σύνολο
τών έκδηλώσεων μιας «ειδικής άνθρώπινης ένέργειας», τής αισθητι
κής, που μέσα άπό τήν «τέλεια έκφραση» σκοπεύει νά μάς υποβάλει
τήν «άνιδιοτελή» συγκίνηση. Χωρίς νά έπιμένει στήν «ψυχοφυσιολογική» καί «κοινωνική» τεκμηρίωση αύτοΰ τοϋ όρισμοϋ άποφαίνεται
συνοπτικά («έστω καί δογματικά», σημειώνει ό ίδιος) πώς ή «μόνη
εύγένεια» τής τέχνης έγκειται στήν «ειλικρίνεια» αύτής τής συγκίνη
σης καί άπλώς, κατά τήν προσέγγιση τοΰ πολέμου, παρεμβάλλεται
τό θεώρημα τής «έξελιχτικής στιγμής» τών άξιών καί τής συσχέτισής τους μέ τους «άλλους κοινωνικούς θεσμούς». Ειδικότερα, ή
«μορφολογία τών άξιών» δέν έχει ώς άντικείμενο κάποια οντότητα
«στατική», άλλά τή μετάβαση άπό τήν άκμή στήν παρακμή πού
διανύουν οί καλλιτεχνικές μορφές στούς κόλπους συγκεκριμένων κοι
νωνικών οργανισμών πού νοοϋνται ώς ένότητα άπό άντίθετες δυνά
μεις «σέ άδιάκοπη σύγκρουση μέ τεχνητή ισορροπία». Οί «άξιολογικοί θεσμοί» τής κοινωνίας (θρησκεία, ήθική, πολιτική, δίκαιο, τέχνη
κλπ.) άλληλοκαθορίζονται καί σέ «τελευταία άνάλυση» έξαρτώνται
άπό τό είδος τής οικονομικής της οργάνωσης. Ώστόσο ή καμπύλη
τής «έξέλιξης τών ήθικοπνευματικών άξιών» δέν έξαντλεΐται στήν
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εξελικτική τροχιά τής «οικονομικής άξίας», έφόσον αύτές ριζώνουν
στο «ομαδικά υποσυνείδητο» ή τήν παράδοση καί άναπτύσσονται μέ
άργο ρυθμό. Ή διευκρίνηση αύτή δέν εμποδίζει τήν έξαγωγή ένός
συμπεράσματος γιά τον «οικονομικά ντετερμινισμό» τής κοινωνιολογίας ώς τήν «άσφαλέστερη» μέθοδο κριτικής καί εξήγησης τών
κοινωνικών φαινομένων.505
Έ χει ξεσπάσει ή κρίση τοϋ Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου (ήδη τό
1923 ό ποιητής είχε μετάσχει στίς έκδηλώσεις του άποτυπώνοντας
μέ εύκρίνεια τό νέο ιδεολογικό του ορίζοντα),506 δταν ό Βάρναλης
άσκεΐ πολεμική στό βιβλίο τοϋ Δελμούζου Δημοτικισμός καί Παι
δεία, ψέγοντας τόν άλλοτε «θερμό άγωνιστή» τής ιδέας τοΰ δημοτι
κισμού —πού τώρα κατάντησε «κίνημα συντηρητισμού καί άρνησης»— γιατί χτυπά κάθε «άριστερή ιδεολογία γιά ψεύτικη καί ξενι
κή» μέ στόχο τή δημιουργία «ικανών καί πειθαρχικών οργάνων» τής
άρχουσας τάξης. Μέ τήν εύκαιρία αύτή άνατέμνει τήν ιδέα τής «έλληνικής πραγματικότητας» ξεκινώντας κι αύτή τή φορά άπό τή θέση
δτι ό πολιτισμός συμπυκνώνει τό «σύνολο τών κοινωνικών έκδηλώσεων τοΰ άνθρώπου» ορισμένου τόπου καί χρόνου. Επιπρόσθετα
άπορρίπτει τή θεωρία τοΰ «φυσικοΰ περιβάλλοντος» πού άναγνωρίζει τόν προεξάρχοντα ρόλο τής «άντικειμενικής φύσης» στίς επανα
στάσεις τής τέχνης: μολονότι οΐ γεωγραφικές συνθήκες έχουν κάποια
επίπτωση στό είδος τής παραγωγής, ό οικονομικός παράγων κανονί
ζει τή σύνθεση τοΰ «ήθικοπνευματικοΰ έποικοδομήματος». Ώ ς πρός
τή γλώσσα, προϊόν κι αύτή τοΰ «κοινωνικοΰ άνθρώπου», ή έκτροπή
~ου επέβαλαν οί «άρχαιστές» τοΰ προηγούμενου αιώνα στή χώρα
μας όφείλεται στήν ίσχύ πού διέθεταν άκόμη τά φεουδαλικά στοιχεία
απέναντι σέ μιά άστική τάξη άδύναμη νά ρυθμίσει μόνη της τούς
κοινωνικούς θεσμούς τοΰ άρτισύστατου κράτους. Τοΰτο συνεπάγεται
δτι ή «μορφωνόμενη τώρα μεγαλοαστική κοινωνία» εχει τή δυνατό
τητα πιά νά εξαλείψει τά φεουδαλικά «λείψανα» καί νά επιλύσει τό
γλωσσικό ζήτημα.507

i05. «Πόλεμος», 317-326.
S06. Βλ. παρακάτω σ. 622.
307. «Νεοελληνική», 388-398.
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’Αντιτάσσει τήν Αισθητική, ώς «ΰποεπιστήμη τής Γ ενικής Κοινωνιολογίας», σε όσους άνάγουν τήν τέχνη στο «μυστήριο», άντλώντας έπιχειρήματα άπό τήν άτομική ψυχολογία καί τή βιολογία. Ό
Marx εδωσε στήν κοινωνιολογική έρευνα τήν «επιστημονική» θεμελίωση γιά νά έξακριβώσει ότι ή «ύλη τής συναισθηματικής ζωής»
τοϋ άνθρώπου καθώς καί οί τρόποι με τούς οποίους τήν εκφράζει
άποτελοΰν προϊόντα τών κοινωνιών. Ή «έπιστημονική Αισθητική»
άνατρέχοντας στή «συναιστηματική εύπάθεια» (ίσως πρόκειται γιά
διαμεσολαβημένη άπόδοση τής «Einfühlung») μπορεϊ νά άποφύγει
τίς παρανοήσεις τής φιλοσοφίας (γιά παράδειγμα τή θεώρηση τοΰ
«άπόλυτου πνεύματος» πού άπολήγει στήν άρνηση τής τέχνης), τής
ψυχολογίας (πού άφήνει άνεξήγητο «πώς καί γιατί οΐ καλαιστησίες»
μεταβάλλονται) καί τής βιολογίας (πού άντιμετωπίζει τήν ομορφιά
ώς «παράγωγο» τοΰ έρωτικοΰ ένστικτου ή ώς «έλεύτερο ξέσπασμα
καί κατανάλωση τής ζωικής ένέργειας»). ’Ακριβέστερα ή συμβολή
τής «επιστημονικής Αισθητικής» στήν ώρίμανση τοΰ καλλιτέχνη καί
τοΰ κριτικοΰ συνίσταται στο νά καταστεί, στον πρώτο, «ένσυνείδητο» το τάλαντό του καί στο νά άποδεσμευθεΐ, ό δεύτερος, άπό άνιστορικες προσεγγίσεις, συγκρίσεις άνόμοιων μεγεθών καί τεχνητές
άσάφειες.508
’Αποσαφηνίζοντας τή σχέση τής τέχνης μέ τίς κοινωνικές συνθή
κες ύποδεικνύει ξανά τήν άνάγκη νά διαφορίζονται οί «πραγματιστι
κές» άπό τίς «άξιολογικές» κρίσεις καί άναθέτει στήν τέχνη τήν
άποστολή τής «κοινωνικοποίησης» τοΰ συναισθήματος μέσα άπό τίς
μορφές πού γεννά το έλεύθερο ((ξέσπασμα τών ψυχικών καί πνευμα
τικών μας δυνάμεων». Έδώ όμως θά ύπογραμμίσει ότι τόσο στίς
«κατώτερες» όσο καί στίς «άνώτερες» τέχνες ή «άνιδιοτέλεια» δέν
παρουσιάζεται ποτέ «καθάρια», έφόσον ή «άστική τέχνη» άποσκοπεΐ
στήν ύποστήριξη τών «καθεστωτικών ιδανικών» καί άντίστοιχα ή
«έπαναστατική» στήν ύπονόμευσή τους. Μετά τήν ’Αναγέννηση μά
λιστα ή καλλιτεχνική δημιουργία προσδιορίζεται άπό τίς άνάγκες
τής άγορας: τής «άστικής μειοψηφίας» τά «βάρβαρα γοΰστα» καί τά
((ζωτικά ψεύδη» θά δοξολογήσει ό «έργάτης-καλλιτέχνης». 'Η τέχνη
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εξακολουθεί νά σχετίζεται «έμμεσα» με τον «οικονομικό παράγον
τα», μέσω δηλαδή τοϋ «πνευματικοΰ έποικοδομήματος τών παρα
γωγικών σχέσεων» που διαμορφώνουν τήν άξιολογική κλίμακα τής
καλαισθησίας. Μόνο σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, όπου ό έλεύθερος
χρόνος θά προϋποθέτει τήν κατάργηση τής έκμετάλλευσης άνθρώπου
άπό άνθρωπο, μπορεϊ νά υπάρξουν οί δροι γιά τήν «άληθινή Τέχνη
γιά όλους» που θά άσκηθεΐ «σάν δουλιά».509
Κρίνοντας βιβλία τριών συνεργατών τής ’Α ναγέννησης (τήν Τρι
λογία τοϋ πνεύματος τοΰ Ε. Π. Παπανούτσου, τούς Στοχασμούς γιά
τό δημοτικό τραγούδι τοΰ Ά . Θρύλου καί τον Χριστό τοΰ Καζαντζά
κη) διευρύνει τή συλλογιστική του γιά τή λειτουργία τής τέχνης, μέ
έμφαση στήν ιστορικότητα τών μορφών της πού γίνεται άντιληπτή
στούς «κινητούς νόμους τής άρμονίας», διαφορετικούς «κατά λαούς ή
έποχές». Στή Νέα 'Εστία δημοσιεύει τέλος ένα σύντομο άρθρο γιά
το σολωμικό όρο «νόημα τής τέχνης» συναρτώντας τή δημιουργικό
τητα τοΰ πνεύματος μέ τήν έλευθερία του. Ή τελευταία ορίζεται ώς
«έσωτερική ή έξωτερική άναγκαιότητα» πού ώθεΐ τον άνθρωπο νά
σπάσει τούς δεσμούς του μέ τά «άγονα δόγματα» καί νά άναδείξει
τά κρυμμένα «ζωτικά στοιχεία» τής δραστηριότητάς του. Σ ’ αύτή τή
συνάφεια καταφάσκει τήν «άπλότητα» καί τήν «καθαρότητα» τοΰ
καλλιτέχνη πού νομοθετεί ό ίδιος, όχι βέβαια στο κενό, άλλά σύμφω
να μέ τίς άνάγκες πού ή «έξέλιξη τής ζωής καί τής Τέχνης» τοΰ
υπαγορεύουν.510
Ό Βάρναλης συνεργάσθηκε μέ όλα σχεδόν τά λογοτεχνικά περιο
δικά τής κομμουνιστικής (καί όχι μόνο) Άριστερας τοΰ μεσοπολέ
μου, διακριβώνοντας συνάμα χωρίς δισταγμό τίς επιδράσεις πού δέ
χεται ή «έπαναστατική τέχνη» άπό τούς «τρόπους τής άστικής τά
ξης καί όχι σπάνια άπό τήν ψυχολογία της». Ή αύτονόητη παρουσία
τών «μικροαστικών στιγμάτων» στο έργο τών λογοτεχνών πού ζοΰν
σέ καπιταλιστικό καθεστώς άναβάλλει γιά μιά τουλάχιστον γενιά
μετά τήν κοινωνική έπανάσταση τή δυνατότητα νά γεννηθεί «πλέρια
προλεταριακή τέχνη». Αύτά όμως τά «στίγματα» δέν μποροΰν νά

509. «Τέχνη», 341-352.
510. «Τρία βιβλία», 482-499.
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τούς άφαιρέσουν τον «τίτλο και τή δράση τοϋ έπαναστάτη».511 'Η
ύπόμνηση έπίσης ότι ή δικαιοδοσία τοΰ «σοσιαλιστικοΰ ρεαλισμοΰ»512 έξαντλεΐται στο πεδίο τής πεζογραφίας συνοδεύεται με τήν
έκφραση έπιφυλάξεων για τήν περίπτωση έμφύτευσής του σέ χώρες
πού διαφέρουν άπό τήν κοιτίδα του. Οΐ άποστάσεις πού κρατα ό
Βάρναλης άπό τήν έπίσημη αισθητική θεωρία πού κωδικοποιεΐται
στο ονομα τοΰ «μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ» λειτούργησαν καί ώς δικλεί
δες αύτοάμυνας στίς διαδοχικές έπικρίσεις πού έκτοξεύονταν άπό
τούς διερμηνευτές αύτοΰ τοΰ κώδικα τής λογοτεχνικής κριτικής
ένάντια στούς «ίδεαλιστικούς ρύπους», τον «άπολεμικό κομπογιαννιτισμό» καί τό «παραγνώρισμα τής μάζας»313 στή σκέψη του. Ή
τελευταία μάλιστα κατηγορία ένισχύεται μέ τήν ύπόδειξη νά «ζυ
γώσει πιό πολύ τίς μάζες» καί νά μελετήσει τή «μαρξιστική-λενινιστική κοσμοθεωρία». Έπιφυλλιδογράφος, γιά βιοποριστικούς λό
γους, στόν ’Α νεξάρτητο (όπως καί στήν Πρωΐα) ξαναθυμαται514 τά
στάδια τής πνευματικής του πορείας, ύποστηρίζει ότι δέν ύπάρχει
σχολείο «άταξικό», διαβεβαιώνει ότι μόνο ή «ματεριαλιστική» μέθο
δος έρμηνείας τών «έγκοσμίων» έρματίζει τόν νοΰ καί δέν τόν άφήνει
νά «παραδέρνει σά φτερό στόν κάθε άνεμο» καί διαπιστώνει ότι ή
«προλεταριακή τέχνη» χρησιμοποιεί τόν «ώμό ρεαλισμό» καί τήν
ειρωνεία ή ότι ή «έπαναστατική τέχνη» μετατρέπεται σέ «φορέα τής
κοινωνικής έπανάστασης». Στή μετακατοχική περίοδο γράφει στόν
Ρίζο της Δευτέρας (όπως καί άργότερα στήν Αυγή) καί στήν Κομ
μουνιστική ’Επιθεώρηση, οπότε θά στηλιτεύσει τόν ύπερρεαλισμό
πού άντικατέστησε τό «λογοκρατημένο κ’ ένσυνείδητο δούλεμα τοΰ
λόγου» μέ τό «άσυνείδητο καί άλογο παραλήρημα» ύποβοηθώντας
έτσι τήν ίδεολΰγική ένίσχυση τής « ’Αντίδρασης».515
Ό Βάρναλης, τόσο στό ποιητικό όσο καί στό αισθητικό πεδίο,
κατασκεύασε τό profile του ώς διανοούμενος τής Άριστερας κατά τή

511.
512.
513.
514.
515.

«Συνέντευξη.. (1932), 27.
Νέοι Πρωτοπόροι, 1934, 359.
Πικρός- βλ. παρακάτω σ. 622.
Φιλολογικά, 119, 152, 286, 288, 290.
« Ή λογοτεχνία», 1102-1105.
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δεκαετία τοϋ ’20, άκριβέστερα άπό το Φως πού καίει ώς τήν ’Α λη
θινή απολογία τοΰ Σωκράτη, δταν δηλαδή γνώρισε τή «λευτεριά στό
σκλάβωμα σε κάποιο ιδανικό σωστό» καί προσπάθησε νά ξεσηκώσει
με τούς «Σκύθες» τούς «σκλάβους» γιά νά γίνει «κουρνιαχτός όλάκερ’ ή δημοκρατία τών "άριστων” » /" ’ "Αν πολιτικά κινήθηκε ώς «πα
ροδίτης» τής κομμουνιστικής Άριστερας, τοΰτο τοϋ έπέτρεψε τή
διατύπωση άντιρρήσεων ώς πρός τήν εύστοχία τών αισθητικών θεω
ρημάτων τής «προλεταριακής τέχνης» καί τοΰ «σοσιαλιστικού ρεα
λισμού». Άρκέσθηκε πάντως στά δόκιμα έκφραστικά μέσα τής γενι
άς του καί άξιοποίησε τήν αισθητική μαθητεία του στό Παρίσι γιά
νά έπεξεργασθεϊ κριτικά τήν έφαρμογή τοΰ «ίστορικοΰ ματεριαλι
σμού» στή σφαίρα τής λογοτεχνικής κριτικής. Ά ν στήν ποίησή του
εντοπίζουμε τή μακρά «άναστολή» τής πρωτότυπης παραγωγής,
ώσπου δηλαδή νά έμφανισθοΰν οί συλλογές του ’Ελεύθερος κόσμος
(1964) καί ’Οργή λαοΰ (1975), στίς αισθητικές δοκιμές πού έπιχείρησε δέν ύπήρξε καμιά συνέχεια. Ίσω ς ήταν ή άπόρροια τής δεκαε
τίας τής «μεταστροφής», δταν πράγματι μεγάλη σημασία άποκτοΰσε ή θεωρητική της δικαίωση. Τοΰτο άλλωστε ύπενθυμίζει ή άναδημοσίευση κειμένων αύτής τής περιόδου σε περιοδικό τής μετεμφυλιακής Άριστερας, μέ άνοιχτούς ορίζοντες στήν τέχνη καί τίς
ερμηνευτικές της προσεγγίσεις, πού τόν τίμησε καί συνάμα έδωσε
τήν εύκαιρία νά άναδειχθεϊ ή ποιότητα τής ιδεολογικής του «μετα
στροφής», κάποτε μάλιστα σέ συστοιχία μέ τίς έπισημάνσεις τής
μεσοπολεμικής κριτικής.

2. Ή δεύτερη περίοδος της Νέας ’Επιθεώρησης
Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1933 έπανεκδίδεται ή Νέα ’Επιθεώρηση517 μέ τή
φιλοδοξία ν’ άποτελέσει ενα «μαχητικό περιοδικό δλων τών τίμιων
καί άνιδιοτελών άριστερών στοιχείων» τής χώρας. Ό διευθυντής της

516. Ή αληθινή, 82, 91, 98.
517 Βλ. παρακάτω σ. 627.
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Άντρέας Ζεβγάς καί οί κύριοι συνεργάτες της είχαν κόψει άπό νωρίς
τούς δεσμούς με τό Κομμουνιστικό Κόμμα άλλά καί με την « Αντι
πολίτευσή» του, στήν οποία με διάφορους τρόπους είχαν θητεύσει.
Ό χαρακτηρισμός λοιπόν «τροτσκιστές» άφοροϋσε σε κάποιο βαθμό
τό παρελθόν τους, αν καί ή αιχμή του ήταν προφανώς στραμμένη
πρός τήν τωρινή οργανωτική καί ιδεολογική τους αύτοδυναμία.
Ό ταν σέ λίγο θά έπιλέξουν μια μορφή συνεργασίας μέ τή Σοσιαλι
στική ’Επιθεώρηση, θά έπισυμβεΐ ένας ντροπαλός «είσοδισμός»
άνένταχτων διανοουμένων στό άναπτυσσόμενο Σοσιαλιστικό Κόμμα
μέ τίμημα τό στίγμα τοϋ ούραγοΰ τών «σοσιαλφασιστών» ή της
«βελτιωμένης»518 άριστεροφανοΰς έκδοχής τους. Ή άντιμετώπιση
πάντως της έπαπειλούμενης δικτατορικής έκτροπής, σέ συσχετισμό
μέ τόν εύρωπαϊκών διαστάσεων κίνδυνο τοΰ φασισμοΰ, ύπήρξε ό
καταλύτης μιας τέτοιας διεργασίας πού συσπείρωσε πλειάδα διανο
ουμένων της εύρύτερης Άριστερας καί συνέβαλε στήν ύπερνίκηση
πολλών μικροπολιτικών άγκυλώσεων πού τήν συνείχαν.
Ή Νέα Επιθεώρηση έδωσε μιά άξιομνημόνευτη άν αλαμπή της
άνένταχτης άριστερής σκέψης, της όποίας όμως ή σφριγηλότητα
άναγκάσθηκε νά διοχετευθεΐ στίς προδιαγραφές τών ιδεών πού είχε
προσδιορίσει ή κομμουνιστική Αριστερά καί στόν τόπο μας. Έ τσι
έλαβε μέρος, μέ άρκετή όμως ψυχραιμία καί εύπρέπεια, στή «διαμά
χη τών περιοδικών» αυτής της περιόδου, άντιμετωπίζοντας τίς άπανωτές προκλήσεις τών Νέων Πρωτοπόρων καί της ’Ιδέας. Έκτός
βέβαια άπό τίς συχνές άπαντήσεις τών βασικών της συνεργατών στίς
αιτιάσεις αύτές, έδειξε ίδιάζουσα έπαγρύπνηση στό θέμα τοΰ φασι
σμού καί συναφώς στήν άνάγκη συγκρότησης τοΰ «ένιαίου άντιφασιστικοΰ μετώπου», άποπειράθηκε νά άποδογματίσει τό μαρξισμό (κά
ποτε άποκολλώντας τον άπό τόν «Λενινισμό») κατά τήν έφαρμογη
του στίς συγκεκριμένες προσπελάσεις της ελληνικής καί διεθνοΰς
ιστορικής συγκυρίας, προώθησε μέ εύλυγισία τήν ύλιστική θεματοποίηση της αισθητικής καί πρόσφερε δείγματα προβληματισμένης
«προλεταριακής τέχνης». Στή φάση της παλινόρθωσης τών φιλομο-

518. Πουλιόπουλος, Δημοκρατική, 35.
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ναρχικών πολιτικών δυνάμεων της χώρας καί της όξυνσης τών αντιθέ
σεων στούς κόλπους της Άριστερας, μέ τό ιδεολόγημα τοϋ «πανφασισμοΰ» σέ πλήρη ανάπτυξη, ή Νέα Επιθεώρηση δέν κατόρθωσε
νά έπιβιώσει έκπληρώνοντας, όπως θά ήθελε, τούς προγραμματικούς
της στόχους. Μολονότι ήταν βέβαιη ότι ό φασισμός δέν «ξεχωρίζει
σταλινικούς καί τροτσκιστές»,519 τό ρήγμα πού είχε άνοίξει άνάμεσά
τους διαρκώς εχαινε καί μόνο ό Στρ. Σωμερίτης (καί όχι ό Κορδάτος,
ό Ζεβγάς ή ό Παπακωνσταντίνου) αξιώθηκε, έκ μέρους τής ήγεσίας
τοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος, νά συνυπογράψει τό σύμφωνο «κοινής
δράσης ένάντια στή στρατιωτικοφασιστική δικτατορία» (5-101934), χωρίς βέβαια νά έκλείψουν οί συσσωρευμένες αναστολές γιά
τήν έπιτυχία ένός τέτοιου έγχειρήματος.

α) Ά . Ζ εβγάς

Μετά τήν εμπειρία τής Άβγης, τής Λογοτεχνικής Επιθεώρησης
καί ιδίως τής Νέας Επιθεώρησης (πρώτη περίοδος) ό Άντρέας
Ζεβγάς προσλαμβάνεται (ώς τό 1935, οπότε θά μεταπηδήσει στήν
Καθημερινή) ώς μόνιμος συνεργάτης τών έκδόσεων «Γκοβόστη».
Έ τσι θά διευθύνει τήν Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη (άπό τόν Φε
βρουάριο τοϋ 1931 ώς τόν Απρίλιο τοΰ 1932) πού ύπόσχεται νά
έγκαινιάσει μιά περίοδο «εύσυνείδητης έργασίας» δίνοντας τήν
«ώθηση σέ μιά πραγματική μελέτη τής κοινωνιολογίας».520 Μέ συν
εργάτες τούς Λ. Παυλίδη καί Θ. Τσαβέα μεταφράζει άποσπάσματα
άπό τό Υλισμός και έμπειριοκριτικισμός καθώς καί προσεγγίσεις
(δπως τοΰ Ριαζάνωφ) τής σκέψης τοΰ Marx καί τοΰ Engels. Στή
μεταφραστική του εύχέρεια όφείλονται έπίσης πολλά τομίδια τοΰ
“διού έκδοτικοΰ οϊκου μέ σύντομα κείμενα μαρξιστικής φιλολογίας.
Στοΰ «Γκοβόστη» θά έκδοθεΐ καί τό φυλλάδιό του Ό φουτουρισμός
στό φως της διαλεκτικής πού μέ άφορμή τή θορυβώδη επίσκεψη τοΰ
Marinetti στήν Αθήνα άναπαράγει τίς άντιλήψεις τοΰ Μπουχάριν

519 « 'Εμείς κ’ εκείνοι», 38.
520 Βλ. παρακάτω σ. 630.
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καί τοϋ Τρότσκι γιά το αισθητικό αύτό κίνημα πού έκφράζει την
άπόπειρα της άστικής τάξης τών άρχών τοϋ αιώνα μας νά ύπερνικήσει τόν «ήθικό καί κοινωνικό μαρασμό της με τήν άνανέωση τών
μορφών της». Με έρμηνευτική άφετηρία τή θέση ότι τά καλλιτεχνικά
ρεύματα άποτελοΰν τήν «αίσθητοποίηση» τών έπιδιώξεων μιας ορι
σμένης κοινωνικής τάξης ό Ιταλικός φουτουρισμός, πού έμφανίσθηκε
σέ μιά χώρα μέ καθυστέρηση στήν έκβιομηχάνισή της, άντιμετωπίζεται ώς «ρωμαλέα» παρουσίαση τοϋ «λανθάνοντος» πού ενυπάρχει
στήν «ιδεολογική πορεία» τών τεχνολογικά άναπτυγμένων κρατών.
’Ιδίως ή «φουτουριστική ήθική», πού άποσκοποϋσε στήν έξουδετέρωση τής βραδύτητας καί τής συνήθειας παραπέμπει στόν «έκατονταπλασιασμό» τής άνθρώπινης δράσης πού ώστόσο τελεΐται μέσα
στίς ίδιες «παραγωγικές δυνάμεις» καί «παραγωγικές σχέσεις».521
Στή Νέα Επιθεώρηση ό Ζεβγάς άσχολεΐται έκτός άπό έκτενεΐς
βιβλιοκρισίες μέ τά προβλήματα τής «προλεταριακής λογοτεχνίας»,
σέ συστοιχία με τίς ομόλογες άναλύσεις τοϋ Τρότσκι καί τοΰ Μπουχάριν, διαβλέποντας τήν άνάγκη νά έξελιχθεϊ ή «προλεταριακή» τέ
χνη σέ «άταξική» καί «πανανθρώπινη» δημιουργία. Ενόσω ή πα
ρουσία της θά κρίνεται άκόμη άναγκαία, θά προϋποτίθεται ότι έμψυχώνει στίς «μεγάλες μαχητικές στιγμές τό προλεταριάτο» καί ότι
ύποβοηθα στήν «άκριβή κατανόηση» τής πραγματικότητας, χρησι
μοποιώντας τόν ρεαλισμό ώς «τεχνικό έκφραστικό μέσο» καί όχι ώς
«σκοπό καθ’ έαυτόν».522 Ό Χουρμούζιος, γιά τό χρονικό διάστημα
πού ύπέγραφε ώς Ζεβγάς, δηλαδή ώς τό 1935, ύπηρξε ό περισσότερο
προβληματισμένος μαρξιστής σέ θέματα αισθητικής καί κριτικής τής
λογοτεχνίας, μέ έκτεταμένο μεταφραστικό έργο καί μέ ύπερδεκαετή
έμπειρία στήν έκδοση συναφών περιοδικών.

521. Ό φουτουρισμός, 4-11.
522. «Τά προβλήματα», 20-22.
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β) θ . Π απακωνσταντίνου

Στό εκδοτικό επιτελείο της Νέας ’Ε πιθεώρησης ανήκει έπίσης ό
Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, με τήν εμπειρία κι αυτός τής
Μαρξιστικής Βιβλιοθήκης καί με θητεία στήν « ’Αντιπολίτευση» τοϋ
ΚΚΕ, άπό τήν όποια θά διακόψει τήν οργανωτική του σχέση κατά
τήν έναρξη τής δεκαετίας τοϋ ’30. Τότε δημοσιεύει τό φυλλάδιο A i
παραποιήσεις τοϋ Μαρξισμοΰ έν Έλλάδι στό όποιο προσπαθεί νά
άνασκευάσει τό έγχείρημα τοΰ Π. Κανελλόπουλου χαρακτηρίζοντάς
το ώς «ένα "μαρξισμόν” χονδροειδώς παραμορφωμένον, άσυνεπή καί
άνόητον». Ή σφαιρική καί άρκετά πειστική άντιρρητική άντιμετώπιση μιας έρμηνείας τοΰ ίστορικοΰ ΰλισμοΰ, πού είχε έκδιπλωθεΐ με
τήν πρόθεση νά συμμορφωθεί πρός τήν έπιστήμη καί τήν ορθή άνάγνωση τών κειμένων τοΰ θεμελιωτή του, είχε συνοδευθεΐ με τήν άνεπιτυχή απόπειρα νά ένταχθοΰν —μέ όδηγό τόν Πλεχάνωφ καί τόν
Λένιν— στήν κωδικοποιημένη συνολική διδασκαλία τοΰ Marx κάποιες άποκλίνουσες άπόψεις τής Γερμανικής Ιδεολογίας. Μέ τό μελέτημα πάντως αύτό ό Παπακωνσταντίνου δηλώνει ότι «πιστεύει λογικώς καί συναισθηματικώς εις τόν έπιστημονικόν σοσιαλισμόν» ή τήν
«όρθοτέραν καί άπολυτρωτικωτέραν κοσμοθεωρίαν καί βιοθεωρί
αν»,523 άπό όσες συνέλαβε ό άνθρώπινος νοΰς, καί μορφοποιεΐ τή
φυσιογνωμία του ώς μαρξιστής διανοούμενος πού κινείται μέ άνεση
στό πεδίο τών ιδεολογικών συγκρούσεων τής γενιάς του.
Οί Παραποιήσεις καί ή έκτενής βιβλιοκρισία «Τυπική καί διαλε
κτική λογική» προετοιμάζουν τή σύνθεση Εισαγωγή στή διαλεκτική
πού έκδίδεται στίς άρχές τοΰ 1933 καί συνιστά ένα άξιοπρόσεχτο
δείγμα τής θεωρητικής ικμάδας τών άνένταχτων μαρξιστών τοΰ με
σοπολέμου. Τό πρώτο μέρος τοΰ βιβλίου πραγματεύεται τά στοιχεία
(έννοιες, κρίσεις, συλλογισμοί) καί τούς θεμελιώδεις «νόμους» (τής
ταυτότητας, τής άντίφασης καί τοΰ άποκλειομένου τρίτου) τής νόη
σης, τούς κανόνες καί τίς έφαρμογές τής τυπικής λογικής στίς έπιστήμες, τήν άξία της (μαρξιστική κατεύθυνση έχουν μόνον οί ένστάσεις

523. A i παραποιήσεις, 4, 6, 12-16, 16-20, 21-30, 30-47.
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πού σκοπεύουν τήν «άπόλυτη ισχύ» καί τή «νοοτροπία» πού καλλι
εργεί με το «στατικό άντίκρισμα» τής πραγματικότητας) καί τίς
μεθόδους τής επιστημονικής έρευνας. Το δεύτερο καί κύριο μέρος
έχει ώς άντικείμενο τή διαλεκτική, δπως συνάγεται άπό τούς «νό
μους» τής φύσης καί τής κοινωνίας («συνεχές γίγνεσθαι», «γενική
συνοχή», «ταυτότητα τών άντιθέσεων» καί «πάλη τών άντιθέσεων»)
καί έπιμερίζεται σέ «γενική θεωρία» τοϋ άντικείμενικοΰ κόσμου καί
σέ μέθοδο γιά τήν έρευνά του. Ό ιστορικός ύλισμός ταυτίζεται μέ
τήν «άντικειμενική διαλεκτική» τής φύσης καί τής άνθρώπινης κοι
νωνίας «ύψωμένη σέ σύστημα», ένώ ή «ύποκειμενική διαλεκτική»
είναι ή «ένσυνείδητη άντανάκλαση» τής διαλεκτικής τους κίνησης
πού προκύπτει μέσα άπό τήν ολόπλευρη κατανόηση τοΰ άντικειμένου, τήν έπακρίβωση τών άντιθετικών πτυχών τής μεταβολής του,
τήν είσοδο τής πράξης στή νοητική του σύλληψη καί τήν έπίγνωση
δτι κάθε φορά ή άλήθεια παρουσιάζεται συγκεκριμένα.524
'Η Εισαγωγή έπικρίθηκε μέ δριμύ τόνο άπό τον Ζεύγο καί ήπιότερα άπό τον Κανελλόπουλο, ένώ έπαινέθηκε άπό τον Κορδάτο καί
τον Σωμερίτη ώς «συστηματική έργασία πού θά έξυπηρετήσει ση
μαντικά το έργατικό μας κίνημα στή μαρξιστική μόρφωσή του».525
Χωρίς νά έμμένουμε στίς έκτιμήσεις αύτές, πού αύτονόητα συναρτώνται μέ τά συμφραζόμενα τής ιδεολογικής διαπάλης τής εποχής,
το βιβλίο άποδίδει ορθά τά κύρια σημεία τής τυπικής λογικής, ύπογραμμίζει τίς συνέπειες πού έχει ή άπολυτοποίησή της στή δικαίωση
τής «στατικής» θεώρησης τοΰ κόσμου καί συνάμα προειδοποιεί γιά
το «φιλοσοφικό έξτρεμισμο» πού τήν άπορρίπτει ώς περιττή. 'Η
σύνθεση τοΰ δευτέρου μέρους, πού έδράζεται σέ συσχέτιση έκτενών
παραθεμάτων τοΰ Marx καί τοΰ Engels (χωρίς ώστόσο νά άξιοποιοΰνται ή Διαλεκτική της φύσης καί τά Φιλοσοφικά Τετράδια τοΰ
Αένιν) καί σέ περιορισμένη βιβλιογραφία (κυρίως μεταφράσεις σοβι
ετικών συγγραφέων, δπως τοΰ Άντοράτσκι καί τοΰ Ντεμπόριν),
μαρτυρεί τήν προσωπική δυνατότητα τοΰ Παπακωνσταντίνου νά έκθέσει μιά άρκετά συνεκτική εικόνα τής μαρξικής «Διαλεκτικής»,

524. Εισαγωγή, passim.
525. Βλ. παρακάτω σ. 635.
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χωρίς όμως νά άποφεύγει ορισμένες άπλουστεύσεις (δπως φαίνονται
στά «παραδείγματα» τής τυπικής κα'ι διαλεκτικής λογικής πού προ
έρχονται άπό τό πεδίο τών κοινωνικών φαινομένων) καί συγχύσεις
(δπως ή έννοια τής φιλοσοφίας πού έχει «καταργηθεΐ» ή ή παρερμη
νεία ένός χωρίου τοϋ Engels γιά τά «δύο είδη» τής διαλεκτικής).
Πάντως τό συγγραφικό αύτό έπίτευγμα προσκρούει στά δρια τοϋ
καιροΰ του ώς έκφραση μιας «υποκειμενικής πληρότητας» πού δέν
υποκύπτει σέ «συνταγές».526
Τό 1935 ό Παπακωνσταντίνου δημοσιεύει τίς μεταφράσεις τών
έργων τοΰ Marx 7ο ζήτημα τών 'Εβραίων καί τοΰ Freud Τό μέλλον
μιας αυταπάτης. Έκτοτε ό άνένταχτος διανοούμενος τής κομμουνι
στικής Άριστερας, πού γιά μιά δεκαετία άποπειράθηκε νά συμβάλει
στή δημιουργία ένός εύπρόσωπου έγχώριου μαρξισμοΰ, θά άπαρνηθεΐ τήν «υλιστική διαλεκτική» καί θά άποκηρύξει τόν «έφηβο» πού
είχε όραματισθεΐ «μίαν δικαιοτέραν κοινωνικήν όργάνωσιν».527 Τό
βήμα πάντως άπό τήν έπισήμανση, δτι μέ τό πέρασμα τοΰ χρόνου «ή
γραφειοκρατία στήν ΕΣΣΔ άπομακρύνεται άπό τήν προλεταριακή
της βάση», στή βεβαιότητα δτι ο κομμουνισμός άποτελεΐ τήν «άντιδραστικωτέραν ιδεολογίαν πού έτυράννησε τήν άνθρωπότητα»
υπήρξε πράγματι τεράστιο. Ή έπίκληση έπίσης τής «καπηλείας τοΰ
θεμιτοΰ αύτοΰ δράματος» δέν άρκεΐ γιά νά έρμηνεύσει τήν κοσμοθε
ωρητική μεταλλαγή ένός διανοουμένου πού νέος δέχθηκε «λογικώς
καί συναισθηματικώς» τή σοσιαλιστική πρόταση καί ώριμος έθεσε
ώς «ίερόν καθήκον»528 τήν καταπολέμησή της μέ κάθε μέσο.

γ) Γ. Κ ορδάτος
Στήν εκδοτική όμάδα τής Νέας Επιθεώρησης μετέχει καί ό Γιάννης
Κορδάτος, μετά άπό μιά πενταετή συγγραφική σταδιοδρομία στίς

526. Εισαγωγή, 49. Ό ίδιος ό Παπακωνσταντίνου («Νεοκαντιανή», 72)
ίύτοαποκαλεΐται. «μεθοδικός έκλαίκευτής».
527. Ανατομία, 7.
528. A i παραποιήσεις, 49.

ΕΙ ΣΑΓΩΓΗ

παρυφές τοϋ ΚΚΕ πού άρχίζει μέ τή διαγραφή του ( ’Απρίλιος 1927)
κα'ι τερματίζεται μέ τήν άποπομπή του άπό τή σύνταξη τών Νέων
Πρωτοπόρων (Μάιος 1932). Χωρίς νά άπωλέσει τήν άντοχή πού
άπαιτεϊ μιά αύθύπαρκτη επεξεργασία τών ιδεών, συνεχίζει τίς έκτενεΐς του συνθέσεις μέ άντικείμενο τήν κοινωνική καταγωγή τής θρη
σκείας καί τής γλώσσας καθώς καί τήν ιστορία τής κεφαλαιοκρατίας
καί τοΰ έργατικοΰ κινήματος στήν Ελλάδα. Μέ τή συχνή προσφυγή
στον Kautsky καί τον Μπουχάριν κατανοεί τήν άνάγκη άνανέωσης
τών μεθοδολογικών έργαλείων τοΰ μαρξισμοΰ, ιδίως κατά τήν έφαρμογή του σέ πεδία έρευνας όπου δέν άρκοΰσαν οί σκόρπιες νύξεις τών
ιδρυτών του. Σ ’ αύτή τή συνάφεια δέν θά διστάσει νά γράψει ότι οί
άπόψεις τών «νέων ήγετών» τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς γιά τήν
δξυνση τών έσωτερικών άντιθέσεων τοΰ καπιταλισμοΰ δέν τον «ίκανοποιοΰν άπόλυτα», έπειδή οί «έξωτερικές άντιθέσεις» είναι αύτες
πού διαρκώς πολλαπλασιάζονται θυμίζοντας παραμονές «παγκο
σμίου πολέμου». ’Από τήν άλλη πλευρά θά ύπογραμμίσει ότι ή στερέ
ωση τοΰ «προλεταριακοΰ κράτους» τής ΕΣΣΔ δέν ύπονοεΐ δτι θά
παραμείνει γιά πάντα στήν έξουσία ή έργατική τάξη «καταπιέζον
τας τίς άλλες τάξεις».529
Ώ ς τακτικός συνεργάτης τής Νέας 'Επιθεώρησης (πρώτη περίο
δος), τών Πρωτοπόρων καί τών Νέων Πρωτοπόρων, ό Κορδάτος
προδημοσιεύει (ή επεκτείνει) τμήματα τών βιβλίων του ή ύπερασπίζεται τίς άναλύσεις τους, πού δέχονται έπικρίσεις καί άπό τούς intra
muros. Τον Σεπτέμβριο τοΰ 1932 έγκαινιάζεται στήν Κομμουνιστι
κή Επιθεώρηση (μέ τον ένδεικτικο τίτλο «Περισσότερη προσοχή
στο ιδεολογικό μας μέτωπο») μιά λυσσώδης έπίθεση έναντίον του
πού θά όξυνθεΐ στά δύο έπόμενα χρόνια μέ άπανωτές ύβριστικες
έτικέτες γιά τον «βετεράνο τοΰ άντιμαρξισμοΰ» πού ένσαρκώνει τή
«μικροαστική πνευματική άναπηρία».530 Ό Κορδάτος άπό τή Νέα
Επιθεώρηση, χωρίς νά χάσει τήν ψυχραιμία του, άπαντά στους
«κομπογιαννίτες τοΰ μαρξισμοΰ» καί τούς «μισθοφόρους τής Έπανά-

529. Εισαγωγή εις τήν ιστορίαν, 34-102, 103-110, 110-116.
530. Βλ. παραπάνω σ. 58 καί παρακάτω σ. 341.
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στάσης» τόσο ώς πρός τά realia τών ιστορικών του ερευνών όσο
κυρίως ώς πρός τήν «ίστορικοϋλιστική» του μέθοδο που δεν ολισθαί
νει στον «χυδαίο οΐκονομισμό καί τεχνικισμό».531 Γ ιά το πολιτικό
νόημα αυτής τής σύγκρουσης, σέ σειρά άρθρων μέ τον ένδεικτικό
τίτλο «Αένιν καί Λενινισμός» καί «Ό πίσω εις τόν Μάρξ», ύπογραμμίζει τήν υπαγωγή τών κομμουνιστικών κομμάτων σέ έκτελεστικά όργανα τοϋ «σταλινικοΰ διευθυντηρίου», τό όποιο κρατά γιά
τόν έαυτό του τό «άλάθητο τοϋ Πάπα» καί μεταβάλλει ετσι τήν
έπαναστατική θεωρία τοΰ Marx σέ «θρησκευτικό δόγμα». Ή «θρησκειοποίηση», ειδικότερα, τοΰ «λενινισμοΰ» τών έπιγόνων σήμαινε
τήν προετοιμασία της «ήρωοποίησης» τοΰ Στάλιν, στόν όποιο προσωποποιεΐται ή «διχτατορία της διευθύνουσας κλίκας» καί άπό τόν
όποιο άντλοΰν τήν κύρωσή τους οί ήγεσίες τών κομμουνιστικών κομ
μάτων ώς «διορισμένοι γραφειοκράτες» πού «καταπροδίδουν όχι βέ
βαια τά άφεντικά τους μά τό προλεταριάτο». Ή εύκταία διέξοδος
συνδέεται μέ τήν ίδρυση μιας νέας Διεθνοΰς, πού θά άναδυθεΐ όχι ώς
αίρεση άλλά ώς «άνάγκη τοΰ κινήματος», προϋποθέτοντας άπαραίτητα τήν «άμείλιχτη αύτοκριτική» καί τήν έπιστροφή στόν «έπιστημονικό σοσιαλισμό».532 Ό Κορδάτος μέ τά κείμενα αύτά άναδεικνύεται στόν κυριότερο έκπρόσωπο ένός κριτικοΰ μαρξισμοΰ πού κινεί
ται αύτοδύναμα τόσο σέ σχέση μέ τό ΚΚΕ όσο καί μέ τίς διάφορες
έκδοχές της « ’Αντιπολίτευσής» του. Μέ τήν εύρυμάθειά του, πού
συνεχώς πλούτιζε, καί με άνείπωτη διάθεση αύτοελέγχου έπιχείρησε
νά κατανοήσει τό παρελθόν (διασώζοντας τίς λανθάνουσες πηγές,
χωρίς άποκλεισμούς ή έπιμονή σέ προκατασκευασμένα έρμηνευτικά
σχήματα) καί νά διαγνώσει τό μέλλον τοΰ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινή
ματος, δίχως νά τό άποκόπτει άπό τίς διεθνείς του συσχετίσεις καί
νά άποσιωπά τίς δυσχέρειες πού άντιμετωπίζει τό πρώτο «προλετα
ριακό κράτος», διανύοντας ένα στάδιο «ιδιότυπου σοσιαλισμοΰ» πού
βρίσκεται «μακριά άπ’ τόν πραγματικό σοσιαλισμό».333

531. «Παραχαράκτες», 179-187· πρβλ. «Πάλι οΐ παραχαράκτες», 250251.
532. «Λένιν», 213-219, «Όπίσω», 253-256, 297-299, 341-345.
533. «Λένιν», 218.
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Τό 1935 ό Κορδάτος514 έπιχειρηματολογεϊ στή Σοσιαλιστική
’Επιθεώρηση έναντίον θεολόγων έπικριτών τοϋ μαρξισμοΰ καί τό
1936 στήν Παιδεία έκθέτει ξανά τά μεθοδολογικά προβλήματα τής
ιστορίας. Τό 1939 αναλαμβάνει τή διεύθυνση τής σειράς « ’Αρχαίοι
Έλληνες Πεζογράφοι καί Ποιηταί» τών έκδόσεων « Ί. Ζαχαροπούλου» με τήν προσδοκία ότι ή μελέτη τής «κοινωνικής καί πολιτικής
ιστορίας» τής άρχαίας Ελλάδος —μέσω τών μεταφράσεων πού θά
έπιλέγονται με κριτήριο τίς ιδέες τους, πού «άντικαθρεφτίζουν εναν
μεγάλο πολιτισμό»— θά συντελέσει στήν αύτοπροστασία τοΰ σύγ
χρονου έλληνισμοΰ άπό τή «μηχανοποίηση» καί τά ιδανικά πού προωθοΰν οί «προχωρημένες χώρες». Με τήν άφορμή αύτή ό Κορδάτος
άφιερώνεται με ιδιαίτερο ζήλο στή μελέτη τοϋ άρχαίου κόσμου (άκό
μη καί Προλεγόμενα στόν Όμηρο θά συγγράψει) καί θά έπιδιώξει
τήν άπογύμνωση τοΰ ιδεολογήματος τών « ’Αρχαίων» πού ποικιλότροπα καλλιεργοΰσε τό καθεστώς τοΰ ((τρίτου έλληνικοΰ πολιτι
σμού». Έ τσι είσηγεΐται νά έρευνηθεΐ ό άρχαΐος ελληνικός πολιτι
σμός, πού διατηρείται άείζωος, με τόν «φακόν τής ιστορικής έξελίξεως» γιά νά άναχθεϊ σέ «πρότυπο ένεργείας» καί σε «δυναμική
πηγή» τών συγχρόνων Ελλήνων, μολονότι ή ιστορία τους άναπτύσσεται «πάνω στή δική της τροχιά». Ή συλλογιστική αύτή ώστόσο,
πού διαχέεται σε έκτιμήσεις τοΰ «μεγάλου φάρου» με έμβέλεια στό
«πολυκύμαντο πέλαγος τής άνθρώπινης ιστορίας», δέν στοιχεΐ πρός
τήν άρχική σκόπευση τοΰ Κορδάτου.535 ’Αναμφίβολα ή έπανεξέτασή
της θά άπασχόλησε τόν Κορδάτο στά έπόμενα χρόνια, όταν τελικά
προσχωρεί στό ΕΑΜ καί πλησιάζει, χωρίς άμοιβαία έξουδετέρωση
τής έπισωρευμένης δυσπιστίας, τό ΚΚΕ.
Τό 1945 τά «Νέα βιβλία» έκδίδουν τό σύντομο βιβλίο του γιά τίς
έπεμβάσεις τών "Αγγλων στήν Ελλάδα, τό μόνο πού συστήνεται
γιά τήν «έσωκομματική μόρφωση»,336 αν καί ήδη ό παλαίμαχος κομ
μουνιστής δήλωνε ότι ή ΕΣΣΔ «παραμένει τό προπύργιο τοΰ σοσια-

534. Βλ. παρακάτω σ. 565.
535. Τά άρχαία, 14, 15.
536. Π., « Ή έσωκομματική», 342.
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λισμοϋ καί ό φάρος της κομμουνιστικής ιδεολογίας»,537 μετείχε στο
αφιέρωμα τών Ελεύθερων Γραμμάτων γιά τον Γληνό καί άρθρογραφοϋσε στήν ’Ελεύθερη 'Ελλάδα καί τον Ριζοσπάστη,538 Πρόκει
ται γιά μιά περιορισμένη άποκατάσταση πού συνυπολογίζει έπίσης
καί τήν άναθεώρηση ορισμένων απόψεων πού είχε διατυπώσει ό
Κορδάτος στήν Κοινωνική σημασία. Έκτος άπό τήν άναδιάταξη τής
ύλης άναζητά τίς ρίζες τής ((νεοελληνικής έθνότητας» στο έτοιμόρροπο Βυζάντιο, υιοθετεί τον σταλινικό ορισμό τοϋ έθνους, άνακηρύσσει τον Γεμιστό «πρόδρομο τοΰ νεοελληνικού έθνισμοΰ» καί διακρίνει
στόν Ρήγα καί τούς Φιλικούς τούς προπαγανδιστες τής «έθνικής
ιδέας». Κυρίως έξαίρει τή συμβολή τών «άγροτολαϊκών μαζών» στήν
«κοινωνική μορφή» τοΰ έθνικοΰ άγώνα καί κατατάσσει στούς ((προδό
τες» του τούς κοτζαμπάσηδες, τούς Φαναριώτες καί τούς άστούς.
Γ ιά τήν έξόριστη ήγεσία τοΰ ΚΚΕ ό χαλκέντερος ιστορικός έχει
περιπέσει σε ((μηχανική» άντιμετώπιση τοΰ ρόλου τής άστικής τάξης
στο Είκοσιένα, έφόσον ή μέθοδός του «στο βάθος ήταν ενας σχηματι
κός άντιδιαλεχτικός "κοινωνιολογισμός” πού οδηγεί σε ύποτίμηση
τής έθνικής λαϊκής πάλης».539 Μόνο στά πλαίσια τής ΕΔΑ, τής όποί
ας ύπήρξε μέλος τοΰ Γενικοΰ Συμβουλίου, ό Κορδάτος άνακτά εναν
άνεκτό χώρο δημιουργίας καί, βέβαια, μετά τήν άποπομπή τής «κα
θοδήγησης» Ζαχαριάδη, θά έμφανισθοΰν ψυχραιμότερες άποτιμήσεις
τοΰ ίστοριογραφικοΰ του έργου. Μετά το θάνατό του (1961) ιδρύε
ται ό σύλλογος «Φίλοι Γιάνη Κορδάτου» γιά νά διασώσει τά άνέκδοτα γραπτά του, άλλά καί τή μνήμη τοΰ «τραγικοΰ άνθρώπου» πού
είχε άντιληφθεϊ τήν «έκτροπή τής προσωπολατρίας» καί εζησε σε
«πλήρη άπομόνωση, άπό δεξιά κι άριστερά».540

537.
538.
539.
540.

«Εισαγωγή» στό: Κομμουνιστικό Μανιφέστο (21944), 38.
Βλ. παρακάτω σ. 641.
Ή κοινωνική («1946), 27, 31-33, 50, 60-63,179-214, 273.
Παπαιωάννου, «Εισαγωγή», 22/23.
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S) Κ. Σκλάβος

Στούς τακτικούς συνεργάτες της Νέας Επιθεώρησης συγκαταλέγε
ται ό Κ. Σκλάβος πού στήν έσωκομματική διαμάχη τοϋ 1927 μετέ
χει στήν ήγεσία τών «κεντριστών» καί τό έπόμενο έτος στήν « Ε νω 
μένη ’Αντιπολίτευση» τοΰ ΚΚΕ, διατυπώνοντας στόν ΣπάρτακοΜι
τή θεωρία τών «δύο σκελών». Δηλαδή τό κομμουνιστικό κίνημα της
χώρας έπιβάλλεται νά άναλάβει τήν έκπλήρωση δύο άλληλοεξαρτώμενων αιτημάτων: τήν οργάνωση καί τήν προπαγάνδα (χωρίς τοΰτο
νά συνεπάγεται τήν άναβίωση τοΰ τακτικοΰ προτάγματος της Β '
Διεθνοΰς) καί τά «λενινιστικά συνθήματα» πού άπορρέουν άπό τήν
άνάλυση τής «νέας ιμπεριαλιστικής περιόδου διά της μεθόδου τοΰ
Μάρξ». Τό δεύτερο «σκέλος» χωρίς τό πρώτο εύκολα μπορεϊ νά
καταντήσει κενή φράση καί «δόγματα στείρα», όπως καί τό άντίστροφο, ή έμμονή στή «μακράν νόμιμον ύπαρξιν» (κατά τήν άπόφαση της συνδιάσκεψης τοΰ Φεβρουάριου τοΰ 1922) οδηγεί στήν αύταπάτη δτι ή έλληνική πραγματικότητα μπορεϊ νά άποκλεισθεϊ σέ ένα
«άπομονωτικό κώδωνα» πού δέν έπηρεάζεται άπό τίς μεταβολές τοΰ
διεθνοΰς της περιβάλλοντος. Ή ύπερνίκηση τών συναφών έκτροπων
άπό μιά «δντως έπαναστατική γραμμή» θά «ξεστοιχειώσει» τήν έλ
ληνική πραγματικότητα καί θά ξεριζώσει τόν «έφιάλτη» τοΰ δογματισμοΰ. Ή πλειοψηφία της «Ενωμένης ’Αντιπολίτευσης», δπως τήν
έκφράζει ό Πουλιόπουλος καί ό Μάξιμος, συμμερίσθηκε χλιαρά τό
δίπτυχο αύτό πού συναρτά τήν ιστορική δυνατότητα με τήν άναγκαιότητα, προκρίνοντας τή «λενινιστική» του άνάγνωση σέ άντιπαράθεση
ώστόσο μέ τό «δογματικοσχολαστικό οδοστρωτήρα» της ήγεσίας
τοΰ ΚΚΕ πού άδυνατεΐ νά έρευνήσει τίς τοπικές «ιδιομορφίες» καί
άπαξιώνει νά άσχοληθεΐ σοβαρά μέ τή «μόρφωση τοΰ προλεταριά
του».342 ’Αναπόφευκτα, μετά άπό ένα έτος συμπαρουσίας καί ορι
στικότερης διαμόρφωσης τών ιδεολογικών περιγραμμάτων, ή όμάδα
τοΰ Σκλάβου άποδεσμεύεται άπό τήν « ’Αντιπολίτευση» τοΰ ΚΚΕ μέ

541. «Θεωρητικές», 20-24, « Ή μικροαστική», 131-136.
542. Πουλιόπουλος, «Προβλήματα», 84.
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άποτέλεσμα στήν έναρξη της δεκαετίας τοϋ ’30 νά περιστρέφεται
χωρίς κομματική σκέπη.
Ό Σκλάβος, με έμφανή τή συμπάθεια πρός τίς διεργασίες γιά τήν
ένοποίηση τών διάσπαρτων σοσιαλιστικών κινήσεων, έδωσε έμπρα
κτα δείγματα της σημασίας που άπέδιδε στο μορφωτικό έργο μετα
φράζοντας —μέ ευαισθησία στήν έλληνική τους άπόδοση— κείμενα
τών Varga, Luxemburg, Hilferding, Marx καί Λένιν (1932-1934). Στή
Νέα Επιθεώρηση,541 μέ τό ψευδώνυμο Κ. Βρεττός, πραγματεύεται
τά φαινόμενα της «ιδιότυπης» κοινωνικής κρίσης που μαστίζει τή
χώρα μας βεβαιώνοντας δτι ό μαρξισμός δέν έξαντλεΐται στή διδα
σκαλία της κοινωνικής μεταβολής ώς άναγκαίας, άλλά καί μετασχη
ματίζει τήν ιδέα της μεταβολής σέ πράξη μέσω τής «έπίγνωσης τών
ιστορικών νόμων». Συμπορεύεται στίς άντιφασιστικές κινητοποιή
σεις, σύμφωνα μέ τήν πρωτοβουλία της ευρύτερης Άριστερας καί μέ
γνώμονα τήν πρόταση δτι ό «γερμανικός φασισμός» συνιστά «διαλε
κτικό άλμα πρός τά όπίσω» πού πραγματοποιήθηκε σέ μιά φάση
αδυναμίας της εργατικής τάξης νά προασπίσει τή «δημοκρατία
έναντίον τών πολλαπλασιαζομένων έπιθέσεων»544 της κυρίαρχης τάξης·
Ό Σκλάβος μετέχει στήν Εθνική Αντίσταση (είσηγεΐται τό πρό
γραμμα τοΰ Κόμματος της Έργασίας πού έκφράζει τίς άρχές τοΰ
«δημοκρατικού σοσιαλισμοΰ» καί άποβλέπει στήν έγκαθίδρυση της
«Πανευρωπαϊκής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας»)545 καί στή συνεδριακή συνδιάσκεψη τοϋ ΣΚ-ΕΛΔ (Ία ν. 1946) έκλέγεται μέλος της
ήγεσίας του, συνεχίζοντας στή Σοσιαλιστική 'Ε πιθεώρηση546 τό με
ταφραστικό καί πρωτότυπο έργο του, άναδεικνύοντας τήν ιδιοσυ
στασία της ’Οκτωβριανής Έπανάστασης καί άνασυγκροτώντας μέ
πληρότητα τή μαρξική θεωρία τής συσσώρευσης. Διαφωνεί μέ τή
«φιλοκομμουνιστική» στάση αύτοΰ τοΰ κόμματος (πάντως είχε συμ
φωνήσει μέ τήν προγραμματική θέση δτι ό «εύρωπαϊκός σοσιαλι

543.
544.
545.
546.

«Τά προμηνύματα», 17-19
«Δημοκρατία», 173-175
«Ιδεολογικές», 10-26.
Βλ. παρακάτω σ. 596.
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σμός» δέν υπονοεί τή σύσταση ένός «μπλοκ μέ άντισοβιετική αι
χμή»)547 καί στή δίνη τοϋ έμφυλίου πολέμου θά πλαισιώσει τήν κίνη
ση τοϋ (Νέου) Μαχητή πού άποδέχεται τήν πρωτοβουλία τοϋ Pivert
γιά τίς « Ενωμένες Σοσιαλιστικές Πολιτείες τής Εύρώπης» καί θε
ωρεί δτι γιά τον Εύρωπαΐο σοσιαλιστή ό κομμουνισμός συνιστά τή
«βαρβαρική έπιδρομή» τοϋ 20οϋ αιώνα μέ στόχο νά έξαφανίσει τον
πολιτισμό τής Δύσης καί νά «ματαιώσει γιά πάντα τήν πιο εύγενική
του εκδήλωση, τον Σοσιαλισμό».548 Ό ίδιος ό Σκλάβος549 θέτει μέ
φιλοσοφικότερο τρόπο τό θέμα τής Εύρώπης, διαπιστώνοντας δτι ή
πολιτική έξουσία στήν ΕΣΣΔ (άσχετα «άπό τον ύπάρχοντα βαθμό
αύτοσυνειδησίας στό κοινωνικό σύνολο») ύποκαθιστά τόν καπιταλι
σμό στό «έργο τής οικονομικής άνάπτυξης τής χώρας καί τής προπαρασκευής της γιά τή μετάβαση στή σοσιαλιστική κοινωνία». ’Αντί
θετα, στή Μ. Βρετανία καί τή Γαλλία, δπου σχηματίζεται τό «ζωο
γόνο κέντρο» γιά τήν προώθηση τής άνθρώπινης κοινωνίας σέ «άνώ
τερη καί τελειότερη βαθμίδα τής έξέλιξής της», συνυπάρχει ή ώριμότητα άντικειμενικών καί ύποκειμενικών συνθηκών καί τό «έλεύθερο
δημοκρατικό πολίτευμα» άποτελεϊ τό «πολιτικό δργανο τής κοινω
νικής μεταβολής». Στήν άνάλυση πού ύποβαστάζει αύτές τίς έκτιμήσεις γιά τόν «γενικό νόμο τής μεταβατικής περιόδου», σύμφωνα μέ
τόν όποιο ό σοσιαλισμός ώς «άνώτερη έξελικτική βαθμίδα τής άν
θρώπινης κοινωνίας» θά διατηρήσει καί θά ολοκληρώσει «δ,τι καλό
κληροδότησε» ό καπιταλισμός, χρησιμοποιούνται οί έρμηνευτικες
κατηγορίες τοϋ Κεφαλαίου χρωματισμένες μέ τό νόημα τοϋ χεγκελιανοϋ «Aufheben» καί τής ιστορίας ώς «έξέλιξης τοΰ άνθρώπου
πρός τήν έπίγνωση τής έλευθερίας». Ό Σκλάβος, χωρίς νά άπομακρυνθεΐ ποτέ άπό τό ((σύστημα κατηγοριών τής μαρξικής διαλεκτι
κής», άρθρογραφεΐ γιά προβλήματα μέ πολιτικό καί θεωρητικό ένδιαφέρον στή Διεθνή Ζωή, κρατώντας άγέραστη τήν προσδοκία δτι ή
έργατική τάξη τής Δυτ. Εύρώπης θά συγκροτήσει ένα νέο «πρότυπο

547. Βασικές άρχές, 22/23.
548. Κ., « Ό σοσιαλισμός», 6.
549. «Το πρόβλημα της Εύρώπης»; 32-119, «Ελλάς», 120-132.
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οικονομικής άνάπτυξης μέσα στά πλαίσια ένός δημοκρατικού κρά
τους»550 πού θά έπισκιάσει τόσο τήν ΕΣΣΔ δσο καί τίς Ενωμένες
Πολιτείες.

ε) Μ. Σπιέρος

Συμπληρωματική λειτουργία, στούς κόλπους τής Νέας 'Επιθεώρη
σης. πρός τά δημοσιεύματα τοϋ Ζεβγά έχει ή συνεργασία τοΰ Μ.
Σπιέρου, μέ περισσότερη δμως πρωτοτυπία στή διατύπωση τών θέ
σεων καί άνεξαρτησία στή θεωρητική έμβάθυνση. Ό «ύπερμοντέρνος λόγιος», δπως φάνταζε στόν Καραντώνη,551 έξέθεσε στήν πρώτη
τετραετία τής δεκαετίας τοΰ ’30, σέ δλο τό φάσμα τών νεωτερικών
περιοδικών τής έποχής, μιά συνεκτική έπεξεργασία τοΰ προβλήμα
τος τής τέχνης ώς άνοιχτομάτης μαρξιστής πού εύνοεΐ τή σύζευξη
ίστορικοΰ ύλισμοΰ καί ψυχανάλυσης. Έ τσι υπογραμμίζει δτι ή κύρια
«διαλεχτική άντίθεση πού υποκειμενικά πηγάζει άπό τό οιδιπόδειο
σύμπλεγμα καί κοινωνικά άπό τήν πάλη τών τάξεων» έχει σημασία
γιά τό καλλιτεχνικό προϊόν μόνον στίς περιπτώσεις πού αισθητικά
κρίνονται «ικανοποιητικές συνθέσεις». Χωρίς καμιά «άπόλυτη βε
βαιότητα» γιά τήν ορθότητα τών καλλιτεχνικών κριτηρίων καί συναφώς χωρίς τήν πεποίθηση δτι οί έπιδόσεις στό πεδίο τής τέχνης θά
άποδειχθοΰν «κατάλληλες γιά νά έκφράσουν συναισθηματικά τήν
έποχή μας», ό Σπιέρος άξιώνει διορατικότητα άπό τόν δημιουργό
πού θά διακρίνει μέσα άπό τή γενικευμένη φρίκη τό «φώς κάποιας
έλπίδας».552
Ή δη στόν Νουμα (συνοψίζοντας δτι ή ψυχολογία είναι ή «μόνη
ούσία τοΰ μοντερνισμοΰ») καί ιδίως στούς Νέους Πρωτοπόρους ό
Σπιέρος551 είχε συζητήσει τό θέμα τής «προλεταριακής τέχνης», μέ
τήν προσφυγή στά πορίσματα τής ψυχανάλυσης καί τής Κοινωνικής

550.
551.
552.
553.

« Ή Δυτική Ευρώπη», 158, 169.
Βλ. παρακάτω σ. 649.
«Προβλήματα», 312-315.
«Προλεταριακή», 8-10.
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άνθρωπολογίας. Ή απόφανση: «δ,τι άρέσει στόν έργάτη» επανα
λαμβάνει κατά τή γνώμη του τό δόγμα «ή τέχνη γιά τήν τέχνη» καί
ολισθαίνει στή «φωτοτυπική» άναπαράσταση τής ζωής, ένώ άγνοοϋνται έντελώς οί ψυχικοί τραυματισμοί καί οί νευρώσεις πού καθι
στούν τήν τέχνη «έκφραση άσυνείδητη πόθων», οί όποιοι δεν βρί
σκουν «στήν καθημερινή πραγματικότητα όμαλό τρόπο» νά έκδηλωθοϋν. Ή άγάπη, ό πόνος, τό μίσος, ή χαρά καί ό θάνατος ένσαρκώνονται στήν καλλιτεχνική δημιουργία άνάλογα μέ τήν «πίεση τών
κοινωνικών συνθηκών» πού διακανονίζουν καί τίς εκφάνσεις τοϋ υπο
συνείδητου, μέσα σέ ένα σύστημα άναφορας τοΰ έργου τέχνης πρός
τό κοινό τοϋ δημιουργοΰ του. Τό τελευταίο σήμερα ταυτίζεται μέ
τήν έργατική τάξη πού διαθέτει τήν ικανότητα νά προσθέτει νέα
«πνευματικά άγαθά στήν άνθρωπότητα», χωρίς αύτό νά υπονοεί δτι
ό έξοπλισμός τής «προλεταριακής τέχνης» έξαντλεϊται στόν «ρεαλι
σμό» παρακάμπτοντας τό σύμβολο καί τήν «καλλιτεχνική έξιδανίκευση» —δ,τι δηλαδή διαποτίζει τίς προσπάθειες τών έξπρεσσιονιστών καί τών υπερρεαλιστών πού μέ τόν έπιδέξιο χειρισμό τών συμ
βολικών μορφών άποδίδουν τήν «έντατική μηχανική ζωή τών πόλε
ων». Ή άνησυχία τοϋ καλλιτέχνη πού άγωνίζεται στίς «γραμμές τοΰ
προλεταριάτου» άφορα στήν άνεύρεση δλων τών μέσων αύτοπραγμάτωσής του, ώστε ή άναπόφευκτα χαώδης φωνή του «νά πνιγεί μέσα
στίς μεγάλες συμφωνίες τής κολλεχτιβιστικής ζωής». Σέ κάθε περί
πτωση στή σφαίρα τής τέχνης «διασώζεται κάτι άπολύτως προσω
πικό» πού φέρει τή σφραγίδα δσων έπιτυγχάνουν νά έκφράσουν πλη
ρέστερα τό κοινωνικό του περιβάλλον, στό όποιο έπιβάλλεται ώς
«ρυθμιστής» τοΰ περιεχομένου τών καλλιτεχνικών προϊόντων ή έρ
γατική τάξη.
Στούς Νέους Πρωτοπόρους θά έπακολουθήσει τετράδα άντεπιθέσεων πρός τήν ιδιόμορφη συζυγία μαρξισμοΰ καί ψυχανάλυσης πού
άσπάσθηκε ό Σπιέρος καί πού τήν ύποδήλωναν τά «ύπερρεαλιστικά»
του ποιήματα, τά όποια δημοσίευσε στό ίδιο περιοδικό μέ τό δνομα
Ν. Ράντος. Στίς παρεμβάσεις αύτές τών «έργατών»554 ύπογραμμί-

554. Γιά τά κείμενα τών Γλαφυρού, Κορνάρου, Τετενέ καί Τσακίρη βλ.
παρακάτω σ. 421.
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ζεται ή λενινιστική θέση γιά τήν «κομματικότητα» τής τέχνης, ή
μοναδική ικανότητα τοϋ «ρεαλισμοΰ» (χωρίς βέβαια νά εΰτελίζονται
τά σύμβολα πού απορρέουν άπό «ματεριαλιστική βάση», όπως γιά
παράδειγμα ό «καινούργιος ήλιος» ή τό «σφυροδρέπανο») νά «πλεύ
σει στούς ωκεανούς τής ιδεολογίας» καθώς καί ή μετατόπιση άπό
τούς «κουρελήδες τοΰ δρόμου» στόν προλετάριο πού παρουσιάζεται
«γρανίτης, κεραυνός, σίδερο, νικητής τροπαιοφόρος, στρατιώτης στό
Κομμουνιστικό Κόμμα». Μ’ αύτές τίς προδιαγραφές ή «προλεταρια
κή τέχνη» (ό όρος καλύπτει τόσο τήν έμπνευση καί τό περιεχόμενο
τών καλλιτεχνημάτων όσο καί τούς δημιουργούς πού γεννοΰν οί
«προλεταριακές μάζες») άναλαμβάνει τό χρέος ν’ άποδώσει τό
«μούγκρισμα τής μηχανικής έποχής» με ήρωες τή «μάζα» καί οχι τό
«άτομο». Ό Ν. Καλαμάρης ώς Ν. Ράντος εϊχε ήδη τήν εύκαιρία νά
γράψει ότι «όλο τό ένδιαφέρον μου ατενίζει τ’ άνάλλαχτα στοιχεία
τοΰ έαυτοΰ μου»355 καί νά έξομολογηθεί γιά τό ένιαΐο τρίπτυχο πού
καλλιεργοΰσε ώς διανοούμενος: «είμαι κομμουνιστής στίς πολιτικές
μου πεποιθήσεις, ό ύπερρεαλισμός με ένδιαφέρει στήν τέχνη καί στή
ζωή περιφρονώ πολλούς ήθικούς κανόνες».556 Ώ ς πρός τό πρώτο
γνώρισμα τής πνευματικής του ταυτότητας ένδεικτικό είναι ότι ό
Σπιέρος διακόπτει τή συνεργασία του, στό τέλος τοΰ 1933, μέ τούς
Νέους Πρωτοπόρους καί τήν απάντησή του στίς έπικρίσεις τών αι
σθητικών του «παρεκκλίσεων»357 θά τίς διοχετεύσει στή Νέα 'Επι
θεώρηση, ένα forum έγγύτερο πρός τίς άναζητήσεις του καί ιδιαίτε
ρα πρός τίς ύπερρεαλιστικές του έπιδόσεις, κατά τό ύπόδειγμα άλ
λωστε τών Γ άλλων ύπερρεαλιστών πού ώθοΰνται πρός τόν κύκλο
τών ιδεών τοΰ Τρότσκι.
'Η πρώιμη παρότρυνση τοΰ ήγέτη τής « ’Αριστερής ’Αντιπολί
τευσης», δηλαδή ή τέχνη νά καρποφορεί έξω άπό τόν κύκλο τών
εντολών τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος, καί ή άπόρριψη τών προ
γραμματικών στόχων τής «προλεταριακής τέχνης», έφόσον τό «προ

555 Τετράδια, 54.
556. «Κατά τοϋ ”Αρ. Καμπάνη», 86.
557. Πρβλ. Ντουνιά, Λογοτεχνία, 183.
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λεταριακό καθεστώς είναι πρόσκαιρο καί μεταβατικό»,558 κατανοήθηκαν ώς σημαδεμένες με το στίγμα ενός πολίτικου πού ή έτεροδοξία
του φαινόταν νά είχε βλαστήσει καί πρίν άπό τή σύγκρουσή του με
τήν πλειοψηφία τών Μπολσεβίκων. Παρέμεινε «άοπλος προφήτης»,
άπό τον όποιο ήταν διαθέσιμη ή άποσπασματική γνώση τοϋ έργου
του Λογοτεχνία καί 'Επανάσταση^559 ένώ χωρίς επιπτώσεις έμεινε ή
διαπίστωσή του γιά τήν προσφορά τής μοντέρνας τέχνης στή συγκρό
τηση τής έπαναστατικής συνείδησης: τούτη τήν προσφορά έπικροτοΰσε βοηθώντας τόν A. Breton στή σύνθεση τοϋ Μανιφέστου της καλλι
τεχνικής δημιουργίας πού υπεράσπιζε τήν «άνεξαρτησία τής τέχνης
γιά τήν Έπανάσταση» καί προσδοκοΰσε άπό τήν τελευταία τήν
«τελειωτική άπελευθέρωση τής τέχνης».560 Ό μόνος έξοικειωμένος
με τή δέσμη αύτή τών ιδεών καί τήν ομόλογη πρακτική ΰπήαξΐ ό
Κάλας πού κατά τήν περίοδο τής διαμονής του στό Παρίίμ^γίνεται
ένεργό μέλος τής «Διεθνούς 'Ομοσπονδίας ’Ανεξάρτητης Έπανα
στατικής Τέχνης», συνεργάζεται στό όργανό της Clé καί δημοσιεύει
τό βιβλίο Foyers d'incendie (1938) πού κατά τόν Breton561 δίδει τήν
«έμπνευσμένη, άποφασιστική κι ενθουσιαστική άπάντηση» σε όλα τά
έρωτήματα πού «μάς τέθηκαν κατά τά τελευταία είκοσι χρόνια»,
ένώ κατά τόν Έλύτη562 συνιστα καίριο βοήθημα γιά τήν υπεράσπιση
τοϋ υπερρεαλισμού. Έδώ θά μποροΰσε νά ξανατεθεΐ τό πρόβλημα
τής ένδεχόμενης «άναπηρίας» τοϋ έλληνικοΰ ύπερρεαλισμοΰ τοΰ με
σοπολέμου, δηλαδή τής άπουσίας κοινωνικής καί πολιτικής στράτευ
σης τών πρωταγωνιστών του, κατά τό άντίστροφο παράδειγμα τών
Γ άλλων ομοτέχνων τους. Κρατώντας τίς έπιφυλάξεις τοΰ ’Αργυρίου36·* καθώς καί τήν υπόδειξή του νά μελετηθεί ή κάθε περίπτωση
ξεχωριστά, διαπιστώνουμε τήν παροδική καί έπιδερμική συμπόρευση μερίδας τών υπερρεαλιστών με έτερόδοξους φορείς πολιτικής
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Βλ. παρακάτω σ. 628.
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πρωτοπορίας, γεγονός πού δέν αποσιωπά τουλάχιστον ό Έλύτης567'
πού όριζε τον υπερρεαλισμό ώς «διαμαρτυρία γιά τή δουλεία μας», ή
όποία «προσεταιρίζεται τήν έξαρση καί τήν άπειρη συνδυαστική τής
φαντασίας γιά νά προτείνει στό επίπεδο τοϋ πνεύματος λύσεις σύμ
φωνες με τούς προαιώνιους πόθους τοΰ άνθρώπου». Ό Κάλας πάν
τως καταφεύγει κι αύτός στίς Ενωμένες Πολιτείες, μετά τήν είσοδο
τών χιτλερικών στή Γαλλία, όταν θά έπισκοπεΐ τήν ιστορική διαδρο
μή τοΰ εύρωπαϊκοΰ πολιτισμοΰ, άναδεικνύοντας πάλι τήν έπαναστα
τική ύπόσταση τοΰ ύπερρεαλιστικοΰ κινήματος καί έπισημαίνοντας
τήν άδυναμία του νά διακρίνει τήν άποπνευμάτωση τοΰ προσώπου
μέσα στή σύγχρονη κοινωνία.565

3. Σήμερα
Τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1933 έμφανίζεται τό περιοδικό Σήμερα566 ώς
όργανο «μαχητικής κριτικής καί έλέγχου», συσπειρώνοντας κυρίως
διανοουμένους όλων τών τάσεων τής μετριοπαθοΰς Άριστερας πού
άσφυκτιοΰν στό Κόμμα Φιλελευθέρων καί τίς έκάστοτε ριζοσπαστι
κότερες άποφύσεις του. Στήν πρωτοβουλία συμπαραστέκονται μέλη
τής ήγεσίας τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος, όπως ό Στρ. Σωμερίτης,
καί «άγροτικοί παράγοντες», όπως ό Χρ. Εύελπίδης, πού συμβάλ
λουν στήν άποσαφήνιση τών πολιτικών αιτημάτων τής συγκυρίας.
Παρά τή συμμετοχή τους στήν έπίτευξη ένός πειστικοΰ άντιφασιστικοΰ μετώπου οί νεώτεροι συνεργάτες τοΰ περιοδικοΰ διατυπώνουν
άβίαστα τήν πρόβλεψη ότι ό «άντιφασισμός»567 εύκολα θά μποροΰσε
νά έκληφθεΐ ώς έπιθυμία νά συντηρηθεί τό κοινωνικό status quo. Σ ’
αύτή τή συνάφεια έπιμένουν στόν άπεγκλωβισμό άπό τόν «δίδυμο
κλοιό»568 τοΰ βενιζελισμοΰ καί τοΰ άντιβενιζελισμοΰ, ώς άναγκαία
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υπέρβαση τοϋ κοινοβουλευτισμού είτε με την άσαφή έκδοχή της δη
μοκρατίας ώς «συνεχούς δημιουργίας»5*19 είτε μέ την άπόρριψη της
κοινοβουλευτικής «μηχανής» άπό τίς δυνάμεις πού υπόσχονται ώς
ολοκλήρωση τής ((Δημοκρατίας» τήν οικονομία τών «κοινωνικών
άναγκών»,570 χωρίς νά προσφύγουν στον Καίσαρα ή τον Σπάρτακο.
Τήν ίδια άπάντηση, άν καί με κάποιες διαβαθμίσεις, δίνουν στο δί
λημμα: «ποιός είναι σήμερα ό μεγάλος προφήτης: ό Λένιν ή ό Σπέγγλερ;»,571 άποκρούοντας τον βιολογικό ντετερμινισμό τών πολιτι
σμών πού ύποστήριξε ό συγγραφέας τοΰ Der Untergang des Abendlandes καί πού μέσω τοΰ ((πνευματικοΰ δανεισμοΰ»572 γνώρισε ιδιαί
τερη διάδοση στήν έλληνική σκέψη. Τούς ένδιαφέρει ή οικονομική
πολιτική τών Ενωμένων Πολιτειών καί κρίνουν τό «πείραμα» τοΰ
Roosevelt ώς έργο τών «φωτισμένων» καπιταλιστών πού φαίνεται νά
προτιμοΰν τά προφυλαχτικά μέτρα άπό τή χρήση τής βίας.371 Έκτός
άπό τή διακωμώδηση τής «άντικαπιταλιστικής» ρητορείας τοΰ Άχ.
Κύρου, πού θά μποροΰσε νά έμπνέεται άπό τόν Καμπούρογλου όταν
προτρέπει «όπίσω πρός τόν άργαλειόν καί τόν ήμίονον»,1'7'1ύπενθυμίζουν στούς θρηνωδούς τής ((ορθολογικής» οργάνωσης τής έργασίας
ότι ή έπιστήμη καί ή μηχανή σέ μιά εύσύντακτη κοινωνία θά άποτελοΰσαν «εύεργέτριες τοΰ άνθρώπινου γένους»375 ή, περισσότερο άπερίφραστα, ότι τή μηχανή, όργανο καταπίεσης αύτή τή στιγμή, ό
σοσιαλισμός θά τήν καταστήσει βάθρο τής γενικής ευημερίας.576
Εισηγητής τών ριζοσπαστικότερων άπ’ αύτές τίς άντιλήψεις εί
ναι ό Παύλος Γκίκας (ψευδώνυμο τοΰ Ή λία Τσιριμώκου), συνεργά
της τής Σοσιαλιστικής ’Ε πιθεώρησης καί συγγραφέας τής άξιοπρόσεχτης σύνθεσης “Ελεγχος τοϋ άστικοΰ ιδεαλισμοϋ πού άξιοποιεΐ τίς
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έπεξεργασίες τών Γ άλλων κυρίως σοσιαλιστών, άπό τον Jaurès ώς
τον A. Philip, καθώς καί τοϋ Η. de Man γιά νά άνασκευάσει τά
«πνευματικά οχυρώματα τής άντίδρασης» πού στή συγκεκριμένη
τωρινή συγκυρία όδηγοΰν στο φασισμό, στή «μόνη μορφή βαρβαρό
τητας άπό τήν όποια κινδυνεύουμε». Οί «δημοκρατικοί διανοούμε
νοι», πού δεν άναγνωρίζουν καμιά άντίφαση «ίστορικοΰ ύλισμοΰ-ούμανισμοΰ» καί κατανοοΰν τό σοσιαλισμό ώς «ολοκλήρωση τής Δη
μοκρατίας» καί επομένως άποστρέφονται τόν «ιακωβινισμό» τών
ιθυνόντων τής ΕΣΣΔ, έπιβάλλεται νά έμπνεύσουν καί νά έμπεδώσουν
τό πολιτικό κίνημα γιά τήν άναχαίτιση τής πολύπτυχης φασιστικής
λαίλαπας.377 Ό Έλεγχος θά συναντήσει578 τήν άνεπιφύλαχτη ύποδοχή τοΰ Σωμερίτη, με έξαίρεση τίς άπόψεις γιά τή θρησκεία, τόν
μετρημένο έπαινο τοΰ Παπακωνσταντίνου (πού έπισημαίνει έπίσης
τήν ίδεαλιστική προσέγγιση τής θρησκείας καθώς καί ορισμένες
άπηχήσεις τών «όλεθρίων» δευτεροδιεθνιστικών άντιλήψεων), τήν
αύστηρή κριτική τοΰ Γληνοΰ (πού τοΰ καταλογίζει σύγχυση καί άοριστία σύμφυτη μέ τά «δισταχτικά μικροαστικά στοιχεία») καί τήν
όργή τοΰ Θεοτοκα πού μολονότι κι αύτός συμφωνεί ότι ό Χριστιανι
σμός άποτελεϊ τό πιό «βαθύ άπόχτημα τής άνθρώπινης συνείδησης»,
όμως δέν μπορεϊ νά διαγνώσει άν ό Γ κίκας είναι «λενινιστής, τροτσκιστής, σοσιαλδημοκράτης ή μήπως άλλο τίποτε» πού δέν ξέρει.
Στήν κλίμακα πάντως αύτών τών άποτιμήσεων λανθάνει ώς κοινός
παρονομαστής ή άναγνώριση μιας ίδιογενοΰς σκέψης πού βασανίζε
ται άπό τά καίρια ερωτήματα πού θέτει ή συγκρότηση τοΰ πνευματικοϋ άντιφασισμοΰ μέ οδηγία πλεύσης τήν κοινή ύπερκέραση τόσο
τοΰ «έξτρεμισμοΰ» τών σταλινικών όσο καί τοΰ «μεταρρυθμισμοΰ»
τών σοσιαλιστών πού θωπεύει «διαρκώς τήν έξουσία».579

577. Έλεγχος, 8, 86, 58, 62, 77, 88.
578. Βλ. παρακάτω σ. 653.
579. Έλεγχος, 87.
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4. Μεμονωμένα παραδείγματα
Ό "Αγγελος Προκοπίου —δταν άκόμη πρόσκειται στήν « ’Αντιπο
λίτευση» τοϋ ΚΚΕ— δημοσιεύει το φυλλάδιο Ό Γχρέχο και ή εποχή
του, όπου ((στο φως τής διαλεκτικής» έπιχειρεϊται νά έρμηνευθεϊ ή
προδρομική σημασία τοΰ Κρητικού ζωγράφου: στήν 'Ισπανία τής
παρακμής, μολονότι δεν είχε τή δυνατότητα νά διαγνώσει ότι τήν
πορεία τής ιστορίας διέπουν «άναπόφευκτοι κοινωνικοί νόμοι», με
τον έξπρεσσιονισμό του συμβόλισε τά «μυστικά τής κατάκτησης τοΰ
ούρανοΰ».580 Στίς άρχες τοΰ 1936 έκδίδεται τό βιβλίο του Νεοελλη
νική Τέχνη, στό όποιο συνεχίζεται ή προσπάθειά του νά δοθεί ή
«αιτιοκρατική ερμηνεία» στά αισθητικά φαινόμενα: ό «συσχετισμός»
τής τέχνης μέ τήν «ολότητα τοΰ πολιτισμού», πού μέ τή σειρά της
συσχετίζεται με τήν «ύλική βάση τής κοινωνίας», δέν άρκεϊ άν δεν
συνυπολογισθοΰν τά κλιματολογικά στοιχεία πού συχνά έξηγοΰν γι
ατί «όμοιες κοινωνικές οργανώσεις» δίνουν ιδιαίτερο χρωματισμό
στό «πνευματικό τους οικοδόμημα».581 Στήν 'Ιστορική εισαγωγή
στή θεωρία της τέχνης άνασυνθέτει τά πορίσματα τών προηγούμε
νων ερευνών του καί διευκρινίζει τή μεθοδολογική τους σκευή. Γ ιά τό
τελευταίο σημείο άξιοπαρατήρητη είναι ή ένότητα « Ή ιδέα τοΰ
περιβάλλοντος»,582 στήν όποία έντάσσονται ή θεωρία τοΰ Taine, οί
άντιλήψεις τοΰ Marx γιά τό «οικονομικό περιβάλλον», οί εισηγητές
τής ((οικονομικής αιτιοκρατίας» στήν Προϊστορική ’Αρχαιολογία καί
ή κοινωνιολογική θεωρία τοΰ Durkheim. Ό Προκοπίου, σέ μιά έποχή ορμητικής διείσδυσης τοΰ μαρξισμοΰ σέ όλους τούς τομείς τής
πνευματικής ζωής, ένδιαφέρθηκε γιά τήν «προλεταριακή» διάσταση
τής σύγχρονης τέχνης καί στράφηκε πρός τήν ιστορία τής τέχνης καί
τών θεωρητικών της προσεγγίσεων. Ά πό έναν σχηματοποιημένο
«ιστορικό ύλισμό», τοΰ οποίου οί άναλύσεις ρέπουν στή «μεταφυσι
κή», καταλήγει σέ μιά μετρημένη χρήση της «αιτιοκρατικής» μεθό-

580. Ό Γχρέχο, 5, 7-31.
581. Νεοελληνική, 8, 16.
582. Ίστοριχή, 54-59.
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8ου πού, στήν ευρύτητά της, προϋποθέτει τή μελέτη τόσο τοΰ φυσικοΰ δσο καί τοΰ κοινωνικοΰ περιβάλλοντος. ’Αρχικά αντιλαμβάνεται
τό «κοινωνικό περιβάλλον» περισσότερο μέ τούς δρους της «οικονο
μικής αιτιοκρατίας» τοΰ Marx γιά νά προτάξει βαθμιαία τίς κοινωνι
ολογικές κατηγορίες τοΰ Durkheim, χωρίς πάντως ή ιστορία της
τέχνης νά άποκρούει τίς «μεγάλες συλλήψεις» πού προτιμοΰν οί έπιβιώσεις της γερμανικής «Kulturgeschichte».
Ό έκδοτης τών Πολιτικών Φύλλων ’Ιωάννης Μ ελίς, μετά άπό
μιά βραχύβια θητεία στόν κύκλο τών ιδεών τοΰ Τρότσκι, μνημονεύει
τόν Sorel γιά τή «μυθική» διάσταση της σοσιαλιστικής έπαγγελίας,
άντιμετωπίζει τά κομμουνιστικά κόμματα ώς «στενούς υποστα
θμούς τοΰ σοβιετικοΰ κράτους» καί διαβλέπει τήν άνάγκη σύστασης
ένός ευρύτατου κινήματος «δυναστευομένων» πού θά άποκοπεΐ άπό
τόν «στενό αίρετισμό τοΰ παρελθόντος καί της αύτοκαταστροφικής
πλάνης» καί θά ένδιαφερθεΐ πρώτιστα γιά τήν «άρτια προπαρασκευή
της πορείας διά τών ένδιαμέσων σταθμών» πρός τήν «πανανθρώπινη
σοσιαλιστική κοινότητα».583
Συνεργάτης της ’Αναγέννησης, χωρίς τίς βλέψεις άκαδημαϊκής
σταδιοδρομίας, ώς άνένταχτος μαρξιστής ό Λ. Σκλαβοΰνος πραγμα
τεύεται, μετά τή συμφωνία της Γιάλτας, τό πρόβλημα της «έπανα
στατικής κρίσης». Προσπερνώντας τούς « ’Αρχιερείς της έπαναστα
τικής πρωτοπορίας» διακριβώνει δτι ή ΕΣΣΔ ταυτίζει τό έπαναστατικό κίνημα μέ τή\«θέση καί τά συμφέροντα τοΰ σταλινικοΰ καθε
στώτος», χωρίς ώστόσο νά άποδέχεται τίς άναλυτικές κατηγορίες
τοΰ Τρότσκι γιά τό φαινόμενο της γραφειοκρατίας. Συναφώς έκτιμα
δτι ή διάβρωση τοΰ ιμπεριαλισμού θά έπιτελεσθεΐ στή «βάση ένός
μικροΰ άριθμοΰ άπό άνεξάρτητα κλειστά συστήματα σοσιαλιστικής
ένωσης χωρών» καί διατυπώνει τήν προσδοκία δτι ή Ευρώπη θά
καταστεί ενιαίο «σοσιαλιστικό οίκονομικοκοινωνικό σύνολο» ύπό τήν
ήγεσία μιας «ενωμένης έπαναστατικής πρωτοπορίας».584 Τό δοκίμιο
αύτό τοΰ Σκλαβούνου, πού τείνει νά περιορίσει τόν άφοριστικό τόνο
μέ τήν προσφυγή στά κείμενα κυρίως τοΰ Λένιν καί μέ τήν άξιοποίη-

583. Credo, 45, 145, 150, 151, 153. Βλ. καί παρακάτω σ. 659.
584. Τό πρόβλημα, 11, 18, 30-32, 46, 69, 77-104.
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ση τών ιστορικών μαρτυριών, δέχθηκε τήν άποδοκιμασία τής Κομ
μουνιστικής ’Επιθεώρησης585 καί τήν επιδοκιμασία τής Σοσιαλιστι
κής Επιθεώρησης ώς άποτύπωση τής «πνευματικής άγωνίας» ένός
διανοουμένου πού δεν άρκεΐται στα μέσα τής «κοινοτυπίας καί τοϋ
δογματισμού».586
Στήν περίοδο μετά τή Βάρκιζα, δταν ή ήττα τοϋ έαμικοΰ κινή
ματος θέτει έπιτακτικά το ζήτημα τοΰ καταλογισμοΰ τών «υποκει
μενικών» ευθυνών, διαφοροποιείται μιά όμάδα στελεχών, στρατιω
τικών ( Όρέστης, Ζαχαρίας) καί πολιτικών (Βασ. Πάνου), με προεξάρχοντα τον Γιάννη Πετσόπουλο. Ό παλαίμαχος έκδοτης άνακινεΐ
τό θέμα τών έπιστολών Ζαχαριάδη πρός τό μεταξικό καθεστώς,
υπερασπίζοντας τίς έκτιμήσεις τής παλαιού; ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, καί έπικρίνει τή συμφωνία τής Βάρκιζας, προτείνοντας τή σύγκληση «έκτάκτου είδικοΰ συνεδρίου» μέ τήν πρωτοβουλία τής «βάσης καί δίχως
τήν παραμικρή άνάμιξη τής σημερινής ήγεσίας». Στό υπόμνημα αύ
τό ένδιαφέρουσα είναι ή διακωμώδηση τοΰ ’Α ληθινού Παλαμα, ή
πρόταξη τής άνάγκης σύστασης «έπιστημονικοΰ έπιτελείου», πού θά
έξασφαλίζει τή «δημοκρατική συζήτηση τών προβλημάτων καί τήν
κολλεκτιβιστική σκέψη πάνω σ’ αύτά», καί συναφώς ή άξίωση νά
άντισταθοΰν τά διανοούμενα μέλη στόν τρόπο έπιβολής τής ήγεσίας
τοΰ ΚΚΕ πού έπαναλαμβάνει «κοινοτοπίες καί στερεότυπα», χωρίς
νά εύθυγραμμίζεται μέ τούς «νέους προσανατολισμούς»587 τών Κομ
μουνιστικών Κομμάτων τής Εύρώπης.

VIII. Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΣ Μ Ο Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Ω Ν Ο Ρ ΙΩ Ν T O T Κ Ρ Α Τ Ο Τ Σ

Σοσιαλιστές καί κομμουνιστές έλληνικής καταγωγής δροΰν καί γρά
φουν πέραν τών έκάστοτε ορίων τοΰ κράτους, τά όποια σχεδόν όρι-

585. Ζιοϋτος- βλ. παρακάτω σ. 663.
586. Γρηγορογιάννης- βλ. παρακάτω σ. 663.
587. 7α πραγματικά, 475, 454/455, 223, 69/70.
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στικοποιήθηκαν μετά τή μικρασιατική καταστροφή, καί κατά τήν
τριακονταετία πού μάς ένδιαφέρει έδώ. Το πολιτικό καί συγγραφικό
τους έργο γίνεται γνωστό στήν Ελλάδα, μέ τίς συναφείς διεργασίες
τής όποίας άλλωστε δέν διακόπτουν τήν έπαφή. Κάποτε καί οί ϊδιοι
γράφουν στά έλληνικά ή μεταφράζονται κείμενά τους στή μητρική
γλώσσα καί σέ ορισμένες περιπτώσεις παρουσιάζεται τό φαινόμενο
τής παλιννόστησης ή τής έγκατάστασης στό έθνικό κέντρο, γεγονός
πού συνεπάγεται καίρια καμπή στή σταδιοδρομία τους. Μέ γνώμονα
ένδογενή κριτήρια θά μπορούσαν οί χώροι διαμόρφωσης αυτών τών
διανοουμένων νά όμαδοποιηθοϋν ώς έξής:
α) ’Ανατολική Μεσόγειος·
β) ΕΣΣΔ καί «Λαϊκές Δημοκρατίες» τής Άνατ. Εύρώπης·
γ) Δυτική Εύρώπη·
δ) 'Ενωμένες Πολιτείες τής ’Αμερικής καί
ε) Αύστραλία.
Στήν πρώτη ένότητα, όπου έξακολουθεϊ νά έμφανίζεται άνθηρός
ό παροικιακός Ελληνισμός τής Αίγυπτου καί στήν Κύπρο τό κοινω
νικό ζήτημα νά τίθεται μαζί μέ τό έθνικό, οί σοσιαλιστικές καί κομ
μουνιστικές συσπειρώσεις ή κόμματα στοιχοϋν πρός τά ομόλογα σχή
ματα τοϋ μητροπολιτικοΰ κέντρου. Στήν ΕΣΣΔ (στόν έπόμενο τόμο
θά μελετηθεί ή παρουσία τής έξόριστης ήγεσίας τοϋ ΚΚΕ στίς χώρες
τοϋ «ύπαρκτοϋ σοσιαλισμοΰ») ή έλληνική μειονότητα, πού διατηρεί
ται συμπαγής κυρίως στήν Κριμαία καί τόν Καύκασο, συνθέτει τήν
κομμουνιστική της φυσιογνωμία σέ πλήρη άνταπόκριση μέ τήν ιδεο
λογική σκευή τοϋ σοβιετικοϋ κράτους. Ή Δυτική Εύρώπη κατέχει
ήγεμονική θέση στήν έκδίπλωση τής σοσιαλιστικής σκέψης καί έπομένως τή διαμεσολαβοϋν οί συγγενείς έλληνικοί θύλακες πού άναπτύσσονται στούς κόλπους της, ένώ οί άντίστοιχοι κομμουνιστικοί πλαι
σιώνουν τά «άδελφά» κόμματα αύτών τών χωρών. Στίς Ενωμένες
Πολιτείες, όπου τό κομμουνιστικό κίνημα γνώρισε περιορισμένη
ίνοδο κατά τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου, παρατηρεΐται μιά αύξομειούμενη ένδυνάμωση τών συναφών έλληνογενών πυρήνων μέ κορύ
φωση τή στιγμή τοΰ ίσπανικοΰ έμφυλίου πολέμου καί άνέκκλητη
~τώση κατά τήν έμπέδωση τοΰ μακαρθισμοΰ. ’Από τήν έλληνική
~*ροικία τής Αύστραλίας θά προκύψουν, τέλος, αξιοσημείωτα συλ>ογικά έγχειρήματα μέ σοσιαλιστική προοπτική, στά πλαίσια βέ
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βαια τών υπαρχόντων πολιτικών σχημάτων της Άριστερας. Καί
στίς πέντε πάντως ομάδες ή γεωγραφική θέση άποτελεΐ δευτερεύοντα παράγοντα άπέναντι στίς μορφές τοϋ σοσιαλιστικοΰ ή κομμουνιστικοΰ κινήματος πού ευδοκίμησαν έκεΐ, άκόμη καί ώς κρατική έξου
σία μέ έμβέλεια Ύπερδύναμης, στοιχούμενες σαφώς πρός όμοειδή
πρότυπα διεθνοΰς άκτινοβολίας. Στο Ανθολόγιο θά έκτεθοΰν λε
πτομερώς τά ευρήματα πού άφοροΰν στή χαρτογράφηση τής σοσια
λιστικής -κομμουνιστικής σκέψης, δπως αύτή καλλιεργήθηκε πέραν
τών ορίων τοΰ έλληνικοΰ κράτους.

IX. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΩΣΙΜΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΝ

'Η σοσιαλιστική σκέψη στήν Ελλάδα άπό το 1926 ώς τό 1955,
δηλαδή άπό τήν έναρξη τής «μπολσεβικοποίησης» τοΰ ΚΚΕ ώς τίς
παραμονές τής άποπομπής τοΰ Ζαχαριάδη άπό τήν ήγεσία του, έμφανίζεται σέ δύο έπίπεδα, άνισα καί κάποτε τεμνόμενα μεταξύ τους:
στο πρώτο, πού δεσπόζει στο συνολικό πεδίο τής έγχώριας Άριστερας, εχει συντελεσθεΐ ή άναγωγή τοΰ «κομμουνισμού» σέ έννοια γέ
νους δλων τών πτυχών τοΰ κινήματος τής έργατικής τάξης, καί στό
δεύτερο, πού δέν παραμένει πάντα καχεκτικό καί χωρίς προοπτικές
διεύρυνσης τών πολιτικών καί ιδίως ιδεολογικών του ερεισμάτων,
άποτυπώνεται ή διηνεκής άνησυχία τών σοσιαλιστών γιά τήν αύτοδυναμία τών ιδεών καί τών σύστοιχων πολιτικών τους έπιλογών.
Στόν αύξομειούμενο δακτύλιο τών δύο έπιπέδων συνωθοΰνται οί άλλεπάλληλες φυγόκεντρες ομάδες, πολιτικής καί πρώτιστα ιδεολογι
κής παρουσίας, καθώς καί πλειάδα διανοουμένων πού έχουν λόγους
νά κινηθοΰν extra muros.
Ή διαμόρφωση τής «μαρξιστικής-λενινιστικής» φυσιογνωμίας
τοΰ κυρίαρχου κομμουνιστικοΰ ρεύματος ολοκληρώθηκε μέ τήν κοινή
έπενέργεια παραγόντων πού προέκυψαν άπό τή συμπεριφορά τοΰ
ΚΚΕ ώς έλληνικοΰ τμήματος τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς. Έ τσ ι ή
άναγνώριση δτι άποτελεΐ «τό κόμμα τοΰ Στάλιν, τοΰ Δημητρώφ,
τοΰ Ζαχαριάδη, ενα κόμμα νέου τύπου» προϋποθέτει τίς έξής άλληλοσυμπλεκόμενες παραμέτρους τής ταυτότητάς του:
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α) τή συμμόρφωση πρός τίς ιδεολογικές έπεξεργασίες καί τίς
πολίτικες «οδηγίες» τοϋ «έπιτελείου» τής παγκόσμιας έπανάστασης,
κάποτε με τή διαμεσολάβηση τοϋ ήγετικοΰ μηχανισμού τής Βαλκα
νικής Κομμουνιστικής 'Ομοσπονδίαςβ) τήν υπεράσπιση, με κάθε τίμημα, τής ΕΣΣΔ πού συνιστα τον
ακρογωνιαίο λίθο τοϋ «προλεταριακοΰ διεθνισμοΰ»·
γ) τή βίαιη αποκοπή άπό τήν ισχνή, άλλά πάντως άρδευόμενη
άπό πολλές πήγες σοσιαλιστική παράδοση τοΰ τόπου, με τήν έπιβολή τοΰ ενιαίου ίδεολογικοΰ κώδικα τών κομμουνιστικών κομμάτων
που —ώς έθνικά τμήματα τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς— άποποιοϋνται τά περιγράμματα ιδεών καί οργάνωσης τής Σοσιαλιστικής
Διεθνοΰς καί τών έπιβιώσεών της·
δ) τήν άνασύνθεση τοΰ κόμματος της έργατικής τάξης με πρω
τοβάθμια μονάδα τους «πυρήνες» τών έργοστασίων πού άξιώνουν
τήν ιδεολογική ομοιογένεια τών μελών τους καί τήν ύπακοή στή
«συγκεντρωτική» διοίκηση τοΰ κόμματος·
ε) τήν αυτονόμηση τοΰ ήγετικοΰ μηχανισμοΰ, μέ τήν άνάδειξη
τών «έπαγγελματιών έπαναστατών» (στήν πλειοψηφία τους είναι
«Κούτβηδες») στήν κορυφή τής οργανωτικής πυραμίδας πού έκπροσωπεΐ τό κόμμα ώς άφαίρεση, θεσμοθετεί τή «σιδερένια πειθαρχία»,
χρησιμοποιεί άτεγκτα τή συμβολική βία καί κάποτε καταφεύγει στή
φυσική έξόντωση όσων τήν άμφισβητοΰν, έχοντας ώς δίστομη μάχαιρα γιά τίς «παρεκκλίσεις» άπό τή «γραμμή» της τον «δεξιό οπορτου
νισμό» καί τον «άριστερύ σεχταρισμό»·
στ) τή θέση τοΰ έθνικοΰ ζητήματος δχι αύτοτελώς, άλλά ώς
άποτελεσματικοΰ μέσου γιά νά προωθηθεί ή έπίλυση τοΰ κοινωνικοΰ
ζητήματος, στά πλαίσια μιας συμπαράταξης έργατών, άγροτών,
προσφύγων καί «καταπιεζομένων έθνικοτήτων»ζ) τήν άντιμετώπιση τοΰ «φασισμοΰ» καί τή συγκρότηση τοΰ
«άντιφασιστικοϋ μετώπου», γεγονός πού σήμαινε μία άπό τίς κύριες
εστίες έτεροκαθορισμοΰ τοΰ ΚΚΕ, τόσο κατά τήν έμπλοκή του στήν
τακτική τοΰ «πανφασισμοΰ» δσο καί στή σπασμωδική έκδίπλωση
τοΰ «παλλαϊκοΰ μετώπου» καί τοΰ ΕΑΜ.
Ή ιδιοσυστασία τοΰ ΚΚΕ, ώς συλλογικοΰ διανοουμένου καί ώς
“ όλου προσέλκυσης διανοουμένων, σφραγίζεται έτσι άνεξίτηλα άπό
~ή στάση του ώς «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος», τοΰ οποίου
ο ιδεολογικός λόγος διαθέτει τά εξής γνωρίσματα:
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α) εμφανίζεται ώς προϊόν ενιαίου καί άρραγοϋς κώδικα πού μορφοποιοϋν οΐ άρχες τοϋ «μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ-σταλινισμοΰ»β) εχει τήν αύτοπεποίθηση δτι άντλεΐ τήν ισχύ του ώς «επιστή
μη» τής κοινωνικής μεταβολής, έπιτυγχάνοντας τήν άποκρυπτογράφηση τών «νόμων» τής ιστορίας καί καθοδηγώντας έκεΐνες τίς κοινω
νικές δυνάμεις πού προορίζονται νά έγκαθιδρύσουν τήν άταξική κοι
νωνίαγ) προβάλλει ώς φιλοσοφική του θεμελίωση τον «διαλεκτικά ύλισμο» καί τήν επέκτασή του στήν κατανόηση τών κοινωνικών φαινομέ
νων, τον «ιστορικά ύλισμό», πού άναμένεται νά άποκτήσει τήν άκρίβεια τών προγνώσεων τής Βιολογίαςδ) βρίσκεται πάντα σέ έπαγρύπνηση, γιά τήν έξουδετέρωση έτερογενών προσμίξεων ή νοθεύσεων τής καθαρότητάς του, καί τίθεται
άναμφίλογα στήν ύπηρεσία τής ήγεσίας τοϋ κόμματος πού τον καθι
στά άπολογητικό πρόσχημα γιά τή νομιμοποίηση καί τήν «έκλαΐκευση» τών έπιλογών τηςε) διαβεβαιώνει τήν άναπόδραστη έλευση τής «γενικής κρίσης»
τοΰ καπιταλισμοΰ καί τή σύστοιχη «σιδερένια άναγκαιότητα» τής
άνάδυσης τοΰ σοσιαλισμοΰ, έξασφαλίζοντας μέ τον «οίκονομισμό»
τών θεωρήσεων αύτών τό ύποκατάστατο ή τό έργαλεΐο τής πολιτι
κής ένός μικροΰ κομμουνιστικοΰ κόμματος πού μέ τήν έπαγγελία τής
κομμουνιστικής έπανάστασης έπιδιώκει νά καταστεί κύριος τοΰ κοινωνικοϋ-πολιτικοΰ παιγνιδιοΰστ) στρέφεται πρός τόν έξορκισμό τοΰ «δογματισμοΰ», δταν
άποκηρύσσει δσους φαίνεται νά μετακινούνται «δεξιότερα» ή «άριστερότερα» άπό τήν έκάστοτε «κομματική γραμμή», καταγράφον
τας a posteriori ώς διάψευση ή έπιβεβαίωση τών έκτιμήσεών της δ,τι
προσκομίζει «ή ΐδια ή ζωή»ζ) άγωνίζεται γιά τή μονοπωλιακή έκπροσώπευση τής «μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας», έμπεδώνοντας τή διεργασία διαμόρ
φωσης ένιαίων συλλογικών ταυτοτήτων τών μελών τοΰ «ιδεολογικά
μονολιθικοΰ μπολσεβίκικου κόμματος» καί συνάμα στηλιτεύοντας
δ,τι άμφισβητεΐ τήν ορθότητα τών έπεξεργασιών τής ήγεσίας του,
πού φέρεται ώς ή μόνη έμπροσθοφυλακή τοΰ «έπαναστατικοΰ κινή
ματος»η) ένδιαφέρεται γιά τήν προσπέλαση τοΰ «νεοελληνικοΰ δρόμου»
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πρός τον σοσιαλισμό, με πενιχρά ιστοριογραφικά εφόδια καί με τήν
αναζωογόνηση τών συμβόλων τοϋ Είκοσιένα, προτάσσοντας σε κάθε
περίπτωση το «περιεχόμενο» καί όχι τή «μορφή» πού θά λάβει κατά
τόπους ή διεργασία τοΰ κοινωνικοΰ μετασχηματισμοΰ.
Ή δυναμική της «μορφωτικής» έργασίας τοΰ ΚΚΕ, προφορικής
καί κυρίως γραπτής (πού περιλαμβάνεται στον Ριζοσπάστη, τήν
Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, τή Μαρξιστική Βιβλιοθήκη, τή Μόρ
φωση καθώς καί στα αυτοτελή δημοσιεύματα τοΰ κομματικοΰ έκδοτικοΰ οικου), άναλίσκεται στήν παρουσίαση της πεμπτουσίας του ώς
«μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ κόμματος», τοΰ οποίου ή διανοούμενη
ήγεσία (Χαϊτας, Σκυτάλης, Ζαχαριάδης, Ζεύγος, Ροϋσος κλπ.) έπιχειρεΐ νά τό καταστήσει «συνειδητό φορέα» της διεθνοΰς «κομμουνι
στικής δημιουργίας». Μέ τήν εύθυγράμμιση πρός τά ίσχύοντα κάθε
φορά τριτοδιεθνιστικά περιγράμματα ιδεών καί πολιτικής πρακτικής
άποσαφηνίζονται οί άντιλήψεις πού άφοροΰν στή στρατηγική καί τήν
τακτική γιά τήν έλευση της νέας κοινωνίας, στον τρόπο δόμησης καί
διοίκησης τοΰ κόμματος, στον καθορισμό τών κοινωνικών του έρεισμάτων ώς ύποκειμένων της ιστορικής μεταβολής, στά προβλήματα
πού έγείρει ή συμμετοχή τών νέων καί ή αΰξουσα παρουσία τών
γυναικών στο πολιτικό γίγνεσθαι, ή σημασία καί ή ποιότητα τοΰ
μορφωτικοΰ έργου γιά τήν έδραίωση της ιδεολογικής συνοχής τών
μελών τοΰ ΚΚΕ. 'Η άξίωση της «θεωρητικής ήγεμονίας», σέ συνδυ
ασμό μέ τίς διαδοχικές διαπιστώσεις της καχεξίας στή «μαρξιστικήλενινιστική διαπαιδαγώγηση», εύνοοΰσε τήν άνάπτυξη «μετωπικών»
μορφωμάτων μέ εύρύ ορίζοντα δράσης τήν προβληματική τής τέχνης
καί τοϋ πολιτισμοΰ (Λογοτεχνική 'Επιθεώρηση, Νέα ’Επιθεώρηση,
Πρωτοπόροι, Νέοι Πρωτοπόροι, ’Ελεύθερα Γράμματα), τήν άνοικοδόμηση της χώρας ( ’Α νταίος) καί τή γλωσσοεκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση (Νέα Άγω γη, νέος Εκπαιδευτικός Όμιλος).
"Ως τήν έπιβολή της «καθοδήγησης» Ζαχαριάδη, οπότε θά παγιωθοΰν τά χαρακτηριστικά τοΰ ΚΚΕ ώς «μαρξιστικοΰ-λενινιστικοΰ
κόμματος», δέν καταπνίγονται οί ένδοκομματικές άντιθέσεις πού
όδηγοΰν καί σέ φυγόκεντρες συσπειρώσεις, όριστικοποιώντας τή φυ
σιογνωμία τους μέ τή συστοίχησή τους πρός τήν « Άριστερή Α ντι
πολίτευση» πού ήδη είχε συγκροτηθεί στούς κόλπους τών Μπολσεβί
κων. Ή πολιτική έμβέλεια της ομάδας τοΰ «Σπάρτακου» έβαινε
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άντιστρόφως άνάλογα πρός τή θεωρητική οξυδέρκεια τών πρωτερ
γατών της, τοϋ Σ. Μάξιμου καί τοΰ Π. Πουλιόπουλου, πού μέ τίς
αύτοδύναμες έπεξεργασίες τους συνέτειναν στήν προώθηση τοΰ έλληνικοΰ μαρξισμοΰ, μέσω μιας «κριτικής» έργασίας πού καθεαυτή
ΰποβοηθοΰσε τήν έγρήγορση τών συνειδήσεων τής Άριστερας. Μέ
τή στεγανοποίηση τοΰ σχίσματος στους κόλπους τών Μπολσεβίκων
καί τή σύμπηξη τής διεθνοΰς «Αριστερής Αντιπολίτευσης» θά
συμπορευθοΰν καί τά ομότροπα έλληνικά σχήματα πρός τίς άποφάσεις της καί, στή συνέχεια, θά συναινέσουν, δχι χωρίς κλυδωνισμούς,
στήν άνάγκη γένεσης μιας νέας Διεθνοΰς. Στήν κορυφή τής 4ης Διε
θνοΰς θά άναδειχθεΐ ό Μ. Ράπτης (Pablo), μέ συγγραφικό έργο παγ
κόσμιας έμβέλειας, ένώ στους κόλπους τεταρτοδιεθνιστικής ομάδας
θά γαλουχηθεΐ ό Κ. Καστοριάδης πού μεταγενέστερα έδωσε πρωτό
τυπη θεωρητική έργασία ύψηλής στάθμης. Ή κίνηση τοΰ « Άρχειομαρξισμοΰ» μετατρέπεται, στίς άρχές τής δεκαετίας τοΰ ’30, σέ
πολυάριθμη οργάνωση πού τήν άνήγαγε άπό έγχώρια έκφραση τής
«Αριστερής Αντιπολίτευσης» σέ «δεύτερο κόμμα» τής έργατικής
τάξης, θά διαιρεθεί θανάσιμα στό πρόταγμα τής νέας Διεθνοΰς καί ή
μειοψηφία πού θά σχηματίσει τό «Κομμουνιστικό Άρχειομαρξιστικό Κόμμα» θά διανύσει μιά πορεία άπό ριζοσπαστική σε μετριοπαθέ
στατη σοσιαλιστική όμάδα, έχθρική μάλιστα πρός τό ΚΚΕ. Μιά
σύντομη, τέλος, άναλαμπή είχαν τά υπολείμματα τής «Κομμουνι
στικής Ένώσεως τής Ελλάδος» πού έπιδιώκουν νά καταγραφοΰν ώς
μοναδικός καταλύτης τής «μπολσεβικοποίησης» τοΰ έργατικοΰ κινή
ματος, στή σκιά πάντως τοΰ ΚΚΕ καί άπλώς ώς υπόμνηση τών
«λαθών» του.
Κατά τήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου ή άποδυναμωμένη παρουσία
τοΰ σοσιαλιστικοΰ ρεύματος στήν Ελλάδα συναρτήθηκε μέ τήν
ισχυροποίηση τοΰ ΚΚΕ, τή δραστηριότητα τής Δημοκρατικής Έ νώ 
σεως καί τούς κινδύνους συνταγματικής έκτροπής πού εμφανίζονται
κραυγαλέα μέ τό μανδύα τοΰ «φασισμοΰ». Παρά τό γεγονός δτι ή
θέση τών σοσιαλιστικών κινήσεων, μέ έπαναλαμβανόμενες άπόπειρες σύμπτυξης, στόν εύρύτερο χώρο τής Άριστερας καθορίσθηκε
άπό τόν τρόπο πού μετουσίωναν τίς ιδεολογικές τους κατευθύνσεις
σέ συγκεκριμένη πολιτική πρακτική, θά παραχθεϊ άξιόλογο θεωρητι
κό έργο σοσιαλιστικής ή σοσιαλίζουσας πνοής άπό τό Άγροτικόν
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Έργατικόν Κόμμα καί τούς «Κοινωνιολόγους», τήν όμάδα Γ. Α.
Γ εωργιάδη, τή Σοσιαλιστική Ζωή τοϋ Ν. Γ ιαννιοϋ, τό Σοσιαλιστικό
Κόμμα Ελλάδος καί τή Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, καθώς έπίσης
άπό τό ’Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος καί τήν «άγροτοσοσιαλιστική»
Κοινωνική Έρευνα. Έ χει μεσολαβήσει ή συμμετοχή τής ΕΛΔ καί
τοΰ ΣΚΕ στήν ίδρυση καί τήν άνάπτυξη τοΰ ΕΑΜ, όταν τά δύο τοΰτα
σχήματα θά διαφωνήσουν μέ τά «Δεκεμβριανά» καί θά άποκοποΰν
άπ’ αύτό έγκαινιάζοντας ώς ΣΚ-ΕΛΔ τό μετέωρο βήμα τοϋ μεταπολεμικοΰ σοσιαλισμοΰ πού διαθέτει ένα άρκετά συνεκτικό περίγραμμα
ιδεών (έμβαθύνοντας στό περιεχόμενο τοΰ σοσιαλιστικοΰ μετασχηματισμοΰ τής ελληνικής κοινωνίας καί τής «λαϊκής δημοκρατίας» ώς
αναγκαίου σταθμοΰ γιά τήν επιτέλεσή του, έπιμένοντας στήν κριτική
λειτουργία τοΰ μαρξισμοΰ, συνηγορώντας στήν πρόταση τών
«Ενωμένων Σοσιαλιστικών Πολιτειών τής Εύρώπης» καί άνατιμώντας τούς θεσμούς αύτοδιοίκησης στήν πολιτική καί οικονομική
ζωή) καί διεκδικεΐ τήν έπιβολή του σέ ένα πεδίο με πλειάδα μνηστή
ρων πού κινοΰνται έκατέρωθεν τών γραμμών πλεύσης του.
'Η συνολική ρευστότητα τοΰ τοπίου, τόσο κατά τό μεσοπόλεμο,
όσο καί κατά τή μετακατοχική περίοδο, καί ή συμφυής άπόπειρα
ηγεμόνευσής του άπό τούς κομμουνιστές καί τούς σοσιαλιστές προκάλεσε τή δημιουργία ένός αύξομειούμενου δακτυλίου «προσκειμένων»
πού συχνά αύτοαναγνωρίζονται ώς «άνεξάρτητοι», κατά τήν ορολο
γία τής εποχής. Στήν τριακονταετία πού μελετοΰμε έδώ συνέβησαν
γεγονότα έθνικής καί παγκόσμιας βαρύτητας, πού πρόσφεραν καίρια
έρεθίσματα τόσο γιά τήν άπομάκρυνση δσο καί γιά τήν ένταξη στά
υπάρχοντα σχήματα τής Άριστερας: Γληνός κα'ι Βάρναλης, Ζεβγάς
καί Παπακωνσταντίνου, Κορδάτος, Σκλάβος, Σπιέρος, κύκλος τοΰ
Σήμερα, Π. Γκίκας, Προκοπίου, Ί . Μελας, Σκλαβοΰνος, Πετσόπουλος. Στίς άπολήξεις τών περιπετειών βέβαια δέν αποκλείονται πε
ριπτώσεις επιστροφής ή μεταστροφής τών διανοουμένων, χωρίς νά
επιτρέπονται έτσι γενικευμένα τυπολογικά γνωρίσματα γιά τήν κα
τανόηση τών παλινωδιών τους. Ά πλώ ς οΐ κεντρομόλες ή οί φυγόκεντρες τάσεις ένισχύονται σε περιόδους ύφεσης ή δξυνσης, άντίστοιχα, τών ιδεολογικών συγκρούσεων πού ώθοΰν σέ συσπειρώσεις ή σέ
διαρροή τών όργανωμένων κινήσεων ολόκληρου τοΰ φάσματος τής
’Αριστερού;.
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Ή χρήση τών σοσιαλιστικών καί ιδίως τών κομμουνιστικών ιδεών
στήν άσκηση μιας άρθρωμένης κοινωνικής κριτικής συντελοϋνταν ευ
θέως άνάλογα πρός τίς άντιστάσεις πού ένθάρρυνε ή «κομμουνιστοφοβία» τών ιδεολογικών μηχανισμών τοϋ κράτους καί ένίσχυε ο
στρατός καί ή άστυνομία μέ το φόβητρο τοΰ «έσωτερικοΰ έχθροΰ».
Άφοΰ θά έχουν προηγηθεΐ συνθήκες παρανομίας, διώξεων, έκτοπίσεων καί ύπεροριών, τό ΚΚΕ παρεμβαίνει ρυθμιστικά στό παιγνίδι
τής κοινοβουλευτικής έξουσίας τό 1936 καί θά άναχθεΐ, σφυρηλατημένο στή φωτιά τής ’Αντίστασης, σέ δυναμικό πόλο τής έγχώριας
πολιτικής σκηνής, ή οποία μέ τήν ξενική έπέμβαση θά άνασυγκροτηθεΐ καί θά φέρει σέ εύνοϊκό πέρας γιά τίς κυρίαρχες τάξεις τόν έμφύλιο πόλεμο. Ή στρατηγική πρόταση τής Άριστερας, στήν κομμου
νιστική της κυρίως έκδοχή, σήμαινε τόν σχεδίασμά μιας άντικοινωνίας πού θά κληθεί, άκόμη καί μέ τήν κλαγγή τών όπλων, νά διαδεχθεί
τήν ΰπάρχουσα. Πρίν άκόμη λιώσουν οί πάγοι πού είχε έπισωρεύσει
ό ψυχρός πόλεμος στίς διεθνείς σχέσεις καί πρίν άμφισβητηθεΐ intra
muros ό ιδεολογικός κώδικας γιά τή στοιχειοθέτηση αύτής τής κοι
νωνίας, θά άρχίσει ή περισυλλογή γιά τήν άναντιστοιχία προθέσεων
καί πραγματικότητας:
χρόνια πασχίζουμε να χτίσουμε τόν κόσμο
νά τόν μεταμορφώσουμε
ζυμώνουμε τη λάσπη καί συνεχώς διαλύεται
απ' τίς προλήψεις τίς βροχές τίς προδοσίες.
Είμαστε υπεύθυνοι για τά υλικά
γιά τίς λιποψυχίες μας
είμαστε υπεύθυνοι γιά την επιμονή μας...
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Στίς σημειώσεις τής Εισαγωγής τά άναφερόμενα έργα παρατίθενται συντομογραφικά. Τά πλήρη στοιχεία τους καταχωρίζονται έδώ (άν πρόκειται για
γενικά εργα) είτε στή βιβλιογραφία πού συνοδεύει το εισαγωγικό μέρος κάθε
ενότητας τοΰ ’Ανθολογίου (αν αφορά ειδικά έργα). Σε κάθε περίπτωση, καί
ιδίως γιά τή διασταύρωση αύτών τών βιβλιογραφικών πληροφοριών, είναι
αναγκαίο ό άναγνώστης νά συμβουλεύεται τον πίνακα ονομάτων, στο τέλος
αύτοϋ τοΰ βιβλίου.
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ΑΝΘΟΛΟΓΙΟ

Α. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗ Σ Ε Λ Λ Α ΔΟ Σ

ί. Η Ε Δ Ρ Α ΙΩ Σ Η ΤΟ Υ «Μ ΑΡΞ ΙΣΜ Ο Ϋ-ΛΕΝ ΙΝ ΙΣΜ Ο Ϋ»

Ώς πρός τήν τριακονταετία πού μάς ένδιαφέρει έδώ τά ΚΚΕ, σύμφωνα μέ
τά Καταστατικό του, πού έγκρίθηκε στο 7ο συνέδριο ( ’Οκτώβριος 1945),
αυτοσυστήνεται ώς το «οργανωμένο τμήμα τής έργατικής τάξης», έφόσον
αύτή ώς «φορέας τής σοσιαλιστικής αλλαγής» αποβλέπει στήν «άπελευθέρωση όλων τών εργαζομένων», «όλου τοΰ έργαζόμενου λαοΰ» τής Ελλάδος.
((Καθοδηγείται» άπό τήν «έπιστημονική μαρξιστική-λενινιστική θεωρία»,
?χει ώς «τελικό σκοπό» τήν ((ανοικοδόμηση τής σοσιαλιστικής κομμουνιστι
κής κοινωνίας» καί ώς «βασικό του καθήκον σήμερα» τή συγκρότηση τοΰ
«παλλαϊκού μετώπου πάλης» έναντίον τής «πλουτοκρατικής πνευματικής,
πολιτικής καί οικονομικής καταπίεσης» καί γιά τή νίκη τής «Λαϊκής Δημο
κρατίας». Τ à μέλη του, πού δέν έπιτρέπεται νά όμαδοποιοΰνται, τηροΰν τήν
«πιό αύστηρή κομματική πειθαρχία», «καταγίνονται ακούραστα» για τήν
«ανύψωση τής ιδεολογικής μαρξιστικής-λενινιστικής» τους κατάρτισης,
αναπτύσσουν τήν «έπαναστατική έπαγρύπνηση» καί προέρχονται άπό τίς
«οργανώσεις βάσης», δηλαδή τίς «βιομηχανικές έπιχειρήσεις, τίς ύπηρεσίες,
τά χωριά καί τίς συνοικίες» ( ’Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 101, 102, 110, 416419). Στό Γδιο συνέδριο θά συζητηθεί τό «σχέδιο Προγράμματος» πού πα
ρουσίασε ό Δ. Παρτσαλίδης, διαπιστώνοντας τή «βασανιστική πορεία τής
νεοελληνικής έξέλιξης» με πυξίδα τις Θέσεις για τήν ιστορία τοϋ ΚΚΕ πού
συνέθεσε ό Ζαχαριάδης. Τό κείμενο αύτό θά άποτελέσει τή μήτρα τών
ιστοριογραφικών έπιδόσεων αύτοΰ τοΰ κόμματος, άπό τήν άρχική του δημο
σίευση ώς σήμερα, μέ κάποιες έπουσιώδεις τροποποιήσεις πού δέν άναιροΰν
τήν κύρια διαπίστωση ότι τό ΚΚΕ γεννήθηκε τόν Νοέμβριο τοΰ 1918 ώς
((ώριμος καρπός τών έσωτερικών οικονομικών, κοινωνικών καί πολιτικών
έξελίξεων», γεγονός πού έπιταχύνθηκε άπό τήν έπίδραση τής «Μεγάληε
‘Οκτωβριανής Σοσιαλιστικής ’Επανάστασης» (Σύντομη Ιστορία, Α', 7)
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Τά συγκεκριμένα realia τής ιστορικής διαδρομής του υπήρξαν αντικείμενο
ιδεολογικής τριβής μέ φορείς αντιπαράθεσης τό ίδιο τό ΚΚΕ καί τούς θε
σμούς τοΰ «άντικομμουνιστικοΰ» κράτους, έπιτρέποντας κάποτε τή νηφαλιότερη στάθμισή τους, ιδίως μετά τή Μεταπολίτευση, δταν έπισωρεύθηκε μια
όρισμένη ιστοριογραφική συγκομιδή χωρίς τή συνδρομή τής κομματικής έπίπνοιας ή τής ψυχροπολεμικής πέννας. Έδώ θά καταγράψουμε τό πρωτότυ
πο καί μεταφραστικό έργο τοΰ ΚΚΕ ώς τή λήξη τοϋ έμφυλίου πολέμου,
όργανώνοντας τό τεράστιο αύτό ύλικό μέ γνώμονα χρονολογικούς καί θεματολογικούς αρμούς για τήν πληρέστερη παρουσίασή του.
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« ’Αποφάσεις» τής 6ης ολομέλειας, Ό Νέος Ριζοσπάστης, 21-1-1934, 1-4
[= 'Επίσημα χείμενα, Δ ', 11-36].
«’Αποφάσεις» τοΰ 5ου συνεδρίου [Μάρτ. 1934], 'Επίσημα χείμενα, Δ ',
37-83.
«Σύμφωνο κοινής δράσης ένάντια στη στρατιωτικθ£αβ*β«κη δικτατορία»,
Ριζοσπάστης, 6-10-1934, 1 [= Επίσημα χερμινα, Δ ', 87-89].
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«’Απόφαση» της 4ης ολομέλειας [Σεπτ. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ',
242-253.
« Αποφάσεις» τοϋ 6ου συνεδρίου [Δεκ. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ' , 279329.
«Καταστατικό» [Δεκ. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ', 312-318.
αύτοτελώς (κυρίως έκδόσεις τοΰ «Λαικοΰ Βιβλιοπωλείου» κα'ι τοΰ Ριζοσπά
στη· γιά τά παραρτήματα τής Κομμουνιστικής 'Επιθεώρησης βλ. πα
ρακάτω σ. 381):
Αύγήτας, Κ.,1 Ό αυτόνομος «Καπνικός 'Οργανισμός της 'Ελλάδος», ’Αθή
να 1934.
Κορνάρος, Θ., Θεσσαλονίκη, 9-11 Μάη 1936, ’Αθήνα 1936.
Παρτσαλίδης, Μ. Γιατί με πάφανε, ’Αθήνα 1934.
Περιφερειακή ’Οργάνωση τής ’Αθήνας τοϋ ΚΚΕ, Ή οργάνωσή μας στην
πάλη ενάντια στό λικβινταρισμό, ’Αθήνα 1927.
Ριζόπουλος, Χρ., 'Αναμνήσεις άπό τό Καλπάχι..., ’Αθήνα 1933.2
Ριζοσπάστης, Τό χόχχινο ήμερολόγιο, ’Αθήνα 1935.3
Ριζοσπάστης, Τό ήμερολόγιο τοϋ λαοΰ, ’Αθήνα 1936.
γιά τά εργα τών Χαιτα, Σκυτάλη, Ζαχαριάδη, Ζεύγου και Ρούσου βλ.
παρακάτω σ. 312.
Ριζοσπάστης, όργανο τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ (Ε.Τ.Κ.Δ.), περ. Γ ' (1926-1931),
Δ ' (1933-1936), καί ώς: Ό Νέος Ριζοσπάστης (1931-1933, άρ. 1,
1-9-1931).
Δελτίον τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ (Ε.Τ.Κ.Δ.), Α άρ. 1 (Φεβρ. 1926) ώς άρ. 4
(Μάιος 1926)· νέα περίοδος, άρ. 1 (Ίαν. 1932), άρ. 3 (Ίαν. 1935).
Κόκκινο Μέτωπο, όργανο τοΰ 'Ενιαίου Μετώπου Έργατών- 'Αγροτών, άρ.
10 (Μάιος 1933).4
γιά τά δημοσιεύματα τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης καί δ,τι άφορα τίς
θεματικές ενότητες πού άκολουθοΰν (π.χ. ΟΚΝΕ) βλ. παρακάτω σ. 312.

1. Ψευίώνυμο τοΰ Κ. Σιδερή, δημοσιογράφου τοΰ Ριζοσπάστη- βλ. Φλούντζης,
Άχροναυπλία, 264, 268, καί παρακάτω σ. 451.
2 Βλ καί Σ τό Άναθεωρητιχό Στρατοδικείο Τά Πραχτιχά τήςδίχης τώνχαταδιχασθέντων σέ θάνατο φαντάρων τοΰ ΚαλπαχΙου, ’Αθήνα 1931.
3 Γιά τό εκδοτικό αύτό έγχείρημα τών ΚΚ βλ καί Ρ C F , Almanach ouvrier et
paysan, Paris 1932
4. Τά έπόμενα ετη κυχλοφοροΰν οί εφημερίδες: 'Ενιαίο Μέτωπο καί Άντιφασί-
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'Εμπρός, φύλλο αριστερής διανόησης της Λέσβου, άρ. 1 (11-9-1932) καί
μετά τόν άρ. 23 (15-7-1933), δργανο πάλης έργατών-αγροτών γιά τά
όργανα τών κομματικών οργανώσεων τοΰ ΚΚΕ Θεσσαλονίκης (Λαϊκή
Φωνή), Κεντρ. Μακεδονίας (Φωνή τοϋ ’Εργάτη), Πειραιώς (Κομμου
νιστικό Βήμα), Καβάλας (Λεφτεριά), Λαμίας (Σπίθα), Λάρισας
( ’Εργατική Σημαία), Πατρών ( ’Εργάτης), Τρικάλων ( ’Εμπρός) βλ.
Έλεφάντης, Ή έπαγγελία, 301, καί ’Επίσημα κείμενα, Β ', 630.
Παραδείγματα έντυπων μικρής έμβέλειας: ’Επαναστάτης, εβδομαδιαίο δρ
γανο τής οργάνωσης ’Αθηνών (άρ. 10, Ίούν. 1926), Προλετάριος,
δεκαπενθήμερο δργανο τής οργάνωσης Πειραιώς (άρ. 2, 15-8-1926),
’Εργάτης Λιπασμάτων, δργανο τοϋ κομμουνιστικού mprjva τών Λιπα
σμάτων (άρ. 1, 25-3-1930), Κόκκινος Μηχανουργός (άρ. 1,6-7-1930,
Βόλος), Μπολσεβίκος, μηνιαίο δργανο Περιφερειακής Έπιτροΐΐής
Θεσσαλίας - Φθιωτιδοφωκίδος (άρ. 1, Ίούλ. 1932), ‘Εφημερίδα ’Ερ
γοστασίων, δργανο τοϋ κομμουνιστικοΰ mpÿva Μεταξουργείου (άρ. 1,
’Απρ. 1930), Ό φαντάρος, δργανο τοϋ κομμουνιστικού πυρήνα Πεζικού
(άρ. 3, 8-5-1930), Κόκκινος Ναύτης, δργανο τοϋ κομμουνιστικοΰ πυρή
να τοϋ 77. Ναυτικού (άρ. 4, 1930), Ό τηλεγραφητής κα'ι σκαπανέας,
δργανο τοΰ κομμουνιστικού πυρήνα τού Συντάγματος τοΰ Έβρου (άρ.
3, 25-5-1930).5
β) Ώς τήν ίδρυση τοΰ ΕΑΜ:
«Έκκληση», Ριζοσπάστης, 25-12-1936, 1 [= ’Επίσημα κείμενα, Δ ', 405408],
«Υπόμνημα» [ Άκροναυπλία, 13-11-1940], ’Επίσημακείμενα, Ε ', 19-21.
«Μανιφέστο» της ΚΕ [7-12-1940], Επίσημα κείμενα, Ε ', 24-30.
« ’Απόφαση» τής ΚΕ, Ριζοσπάστης, 18-3-1941,1 [= ’Επίσημακείμενα, Ε ',
36-43].
« ’Απόφαση» τής 6ης όλομέλειας [ 1-7-1941 ], ’Επίσημα κείμενα, Ε ' , 60-64.
«’Απόφαση» τής 7ης όλομέλειας [Σεπτ. 1941], ’Επίσημα κείμενα, Ε ',
76-81.
Ριζοσπάστης, δργανο τηςΚΕ (παράνομη έκδοση, π.χ. άρ. 18,8-4-1937, άρ.
35, 20-8-1938’ γιά την «Παλαιά Κεντρική ’Επιτροπή» καί τήν «Προ

5.
Γ ιά τά συναφή έντυπα Φαντάροι, Στρατώνας καί Τσιμινιέρα βλ. Έλεφάντης,
Ή επαγγελία, 298, Μοσκώφ, Εισαγωγικά, 471, Τσιντζιλώντ,ς, O K N B fi47 Γ ια ί τό
πρώτο βλ έπίσης σχόλιο τής Correspondance Internationale, 13 (1933), 1318
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σωρινή Διοίκηση» τοϋ ΚΚΕ πού έκδίδουν ή καθεμιά το δικό της Ριζο
σπάστη καί Δελτίο βλ. ’Επίσημα χείμενα, Ε ', 33/34, 478/479,
Έλεφάντης, Ή επαγγελία., 262-265).
Προπαγανδιστής, Ό, δργανο της ΚΕ, άρ. 7 (1-9-1937).
Γ ιά τά 2ργα τών Ζαχαριάδη, Ζεύγου, Ρούσου, Γληνοΰ κλπ. βλ. παρακάτω
σ. 324, 620.
γ) Ή περίοδος τής ’Αντίστασης:
«Ιδρυτικό τοΰ ΕΑΜ» [28-9-1941], 'Επίσημα χείμενα, Ε ', 82-85.
«Πολιτική άπόφαση» τής 8ης όλομέλειας [ Ίαν. 1942], 'Επίσημα, χείμενα,
Ε ', 92-99.
«Πολιτική άπόφαση» της Β ' Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης [Δεκ. 1942],
'Επίσημα χείμενα, Ε ', 111-128.
« ’Απόφαση» τής ΚΕ [2-6-1943], 'Επίσημα χείμενα, Ε ', 144-150.
«Εγκύκλιος» τοΰ ΠΓ, 'Οργανωτής, άρ. 4 (2-4-1943), 1-3 [= Επίσημα
χείμενα, Ε ', 167-170].
«Πολιτική άπόφαση» τής 10ης όλομέλειας [ Ίαν. 1944], 'Επίσημαχείμενα,
Ε ', 186-195.
«Χαιρετιστήριο τοΰ ΚΚΕ στήν ΠΕΕΑ», Κόχχινη Σημαία, 8-4-1944, 1
[= Επίσημα χείμενα, Ε ', 204],
«Μήνυμα» τοϋ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 1-10-1944, 1 [= 'Επίσημα χείμενα, Ε ',
262/263].
« ’Απόφαση» τοΰ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 24-10-1944, 1 [= 'Επίσημα χείμενα,
Ε ', 268-270].
Ριζοσπάστης, δργανο της ΚΕ (μέ όρισμένες διακοπές).
’Ελεύθερη 'Ελλάδα, δργανο της ΚΕ τοΰ ΕΑΜ, άρ. 1 (20-4-1942).
γιά τά δημοσιεύματα τής Κομμουνιστιχής 'Επιθεώρησης καί τά παραρτήματά της βλ. παρακάτω σ. 386.
γιά τίς έντυπες πηγές τής περιόδου βλ. Fleischer, « Ή Ελλάδα», 33-45, 46,
48-49, 50-56· προσθέτω έδώ δσες παραλείπονται ή δέν παρατίθενται
μέ αύτοψία άπό τή βιβλιογραφική αύτή έπισκόπηση:
[άνυπόγραφο], Ή προδοσία τής ΕΚΚΑ χαί τοϋ 5/42, Θεσσαλία 1944, εκδ.
τοΰ «Ρήγα».
---- , Τρία χρόνια «νέας τάξης», Θεσσαλία 1944, έκδ. Κόχχινης Σημαίας.
’Αρβανίτης, Π., Ή "Ήπειρος ατό δρόμο τής λευτεριάς χαί της λαιχής δημοχρατίας, Εισήγηση στήν ίη χομματιχή συνδιάσκεψη τής ’Ηπείρου, Γιάννινα 1944, Ικδ. Φωνής τής 'Ηπείρου.
ΕΑΑΣ, Ό άντάρτης τοϋ Ε.Α.Μ.-Ε.Α.Α.Σ., ’Αθήνα 1943, εκδ. τοΰ 'Απε
λευθερωτή.
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Ζαχαριάδης, Ν., Ό αληθινός Παλαμάζ, Θεσσαλία 1944, έκδ. Κόκκινης
Σημαίας.
ΚΚΕ, Ό δρόμος πρός τή νίχη. Άπόφαση τής 10ης ολομέλειας, Θεσσαλία
1944, εκδ. τής Κόχχινης Σημαίας.
---- , Προδότες χαί εγκληματίες, χ.τ. 1944, εκδ. τοϋ Ριζοσπάστη καί Κόχχινης Σημαίας.
---- , Ή πλουτοκρατική ολιγαρχία στό πλευρό τοΰ καταχτητή, ’Αθήνα
1943’ Θεσσαλία 1944, εκδ. τής Κόκκινης Σημαίας.
---- , Ή σημερινή κοινωνία καί ή πάλη γιά τό σοσιαλισμό. Έξι άπλά
μαθήματα, Θεσσαλία 1944, εκδ. Κόκκινη Σημαίας.
Γρηγοριάδης, Σ., Ή τρίχρονη πάλη τοϋ λαοΰ μέ τήν άντίδραση, χ.τ. Ίούλ.
1944, έκδ. της Ελεύθερης Ελλάδας.
Σιάντος, Γ. Θά νικήσουμε. Αγόρευση στό Έθνικό Συμβούλιο, Θεσσαλία
1944, έκδ. Κόκκινης Σημαίας.
---- , Τοπική αυτοδιοίκηση καί Πολιτοφυλακή, Θεσσαλία 1944, έκδ. Λαϊκής
Φωνής.
ΕΑΜ, Διατάξεις γιά τήν αυτοδιοίκηση καί τή λα'ιχή δικαιοσύνη στήν Έλεύτερη 'Ελλάδα, Θεσσαλία 1944, εκδ. Φλάμπουρου.
---- , Σε γενική έφοδο γιά τή λευτεριά, χ.τ., έκδ. ’Ελεύθερης Ελλάδας.
'Εσωκομματικό Δελτίο τοϋ Γραφείου τής Κομμουνιστικής 'Οργάνωσης Πε
ριοχής Στερεός τοϋ ΚΚΕ, άρ. 3, (30-7-1944).
Λενινιστής, Ό, εσωτερικό δελτίο τής Έπιτροτζής Περιοχής Θεσσαλίας τοΰ
ΚΚΕ, Β ', άρ. 9-10 (Μάιος-Ίούν. 1944).6
'Αναγέννηση, δργανο ΕΑΜ Μαγνησίας (1944-1946, ύπεύθ. Θαν. Τσουπαρόπουλος).
'Ελεύθερη Άχαΐα, δργανο τοΰ ΕΑΜ Άχαΐας (άρ. 1, 2-9-1943).
Όδηγητής, δργανο τής Κομμουνιστικής 'Οργάνωσης Πατρών (άρ. 1,18-111943).
’Αλληλεγγύη, δργανο τής Νομαρχιακής Επιτροπής τής Έθνικής ’Α λληλεγ
γύης Λακωνίας, άρ. 5 (20-5-1944).
Φωνή τής ’Αλληλεγγύης, δργανο τής Νομαρχιακής Έπιτροττής τής Έθνι
κής 'Αλληλεγγύης 'Ηλείας, άρ. 3 (18-10-1944).
Μαχητής, δργανο τοΰ ΕΛΑΣ ’Ηλείας (άρ. 3, 29-6-1944).
Λευτεριά, δργανο τοϋ ΕΑΜ Άργολιδοκορινθίας (άρ. 1, 1-10-1943).
Λεύτερη Ζωή, δργανο τοΰ ΕΑΜ Κορινθίας (άρ. 3, 15-10-1943).

6.
Γ ιά τις εκδόσεις τής Γδιας περιοχής ( 'Εθνική Νίκη, 'Αντιφασίστας, Φωνή τοΰ
'Εφέδρου, Νεανική Ζω ή) βλ. Ριζοσπάστης, 22-9-1985, 12-13
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Λαϊκή Ζωή, δργανο τοϋ ΕΑΜ 'Αργολίδας (άρ. 9, 5-9-1944).
Λαϊκή Θέληση, δργανο τής Κομμουνιστικής ‘Οργάνωσης ’Αρκαδίας τοϋ
ΚΚΕ (άρ. 2, 8-10-1944).
Φωνή τοΰ Μωρηά, Ή, δργανο της Πελοποννησιακής ’Επιτροπής τοΰ ΕΑΜ
(άρ. 14, 1-11-1944).
'Ελευθερία, δργανον Έθνικής Όργανώσεως α Ελευθερία» (άρ. 1, 15-51941, Θεσσαλονίκη).7
γιά τά δημοσιεύματα τής ΕΠΟΝ καί τών Ζέβγου, Ρούσου, Γληνοΰ κλπ. βλ.
παρακάτω σ. 299, 341, 620.
Π.Ε.Ε.Α., Πρακτικά Συνεδριάσεων, έπιμ. Δ. Παπαδημητρίου, ’Αθήνα
1990.
δ) Ώς τή λήξη τοΰ έμφυλίου πολέμου:
«Άπόφαση» τοΰ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 19-12-1944, 1 [= Επίσημα κείμενα,
Ε ', 298-302],
«Ή Συμφωνία τής Βάρκιζας» [12-2-1945], Επίσημα κείμενα, Ε ', 344349, καί Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 1945, 154-159.
«Άπόφαση» τής 11ης ολομέλειας, Ριζοσπάστης, 24-4-1945, 1-2 [= Επί
σημα κείμενα, Ε ', 369-379, καί Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 1945,
235-249].
«Το πρόγραμμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας. Σχέδιο», Ριζοσπάστης, 17-61945, 1-2 [= Επίσημα κείμενα, Σ Τ ', 23-29].
«Πολιτική άπόφαση» τής 12ης ολομέλειας, Ριζοσπάστης, 30-6-1945, 1-2
[= Επίσημα κείμενα, ΣΤ', 32-39].
« Ανακοίνωση» τοΰ ΠΓ γιά τή συγγραφή τής ιστορίας τοΰ έθνικο-απελευθερωτικοΰ άγώνα [Σεπτ. 1945], Επίσημα κείμενα, Σ Τ ', 68-71.
« Αποφάσεις» καί «Ψηφίσματα» τοΰ 7ου συνεδρίου [ Όκτ. 1945], Επίση
μα κείμενα, Σ Τ ', 77-128.
«Καταστατικό» [Όκτ. 1945], Επίσημα κείμενα, Σ Τ ', 101-112.
«Θέσεις» τοΰ ΠΓ γιά τόν Δεκέμβρη [Δεκ. 1945], Επίσημα κείμενα, ΣΤ ',
136-144.
« Άπόφαση» τής 2ης όλομέλειας, Ριζοσπάστης, 17-2-1946, 1-3 [= Επίση
μα κείμενα, Σ Τ ', 174-184],

7.
Γιά τήν εφημερίδα (καθώς καί κατάλογο συναφών εντύπων τής Ιδιας περιόδου)
βλ Σπ. Κουζινόπουλος, 'Ελευθερία Ή άγνωστη ιστορία τήζ πρώτης παράνομης
άργάνωσης χαί εφημερίδας τής Κατοχής, πρόλ Κ. Μοσκώφ, Θεσσαλονίκη 1986
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«Προκήρυξη» τοϋ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 29-3-1946, 1 [= 'Επίσημα χείμενα,
Σ Τ ', 192-194].
(( ’Αποφάσεις» της 3ης όλομέλειας [Σεπτ. 1947], 'Επίσημα χείμενα, ΣΤ',
245-248.
κ ’Αποφάσεις» τής 4ης όλομέλειας [ Ίούλ. 1948], 'Επίσημα χείμενα, ΣΤ ' ,
267-275.
« ’Απόφαση» τοΰ ΠΓ γιά τήν «όπορτουνιστική πλατφόρμα τοΰ Μ. Βαφειάδη» [Νοέμβρ. 1948], 'Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 299-316· βλ. καί
«Γράμμα» τοΰ Μ. Βαφειάδη, [15-11-1948], 'Επίσημα χείμενα, ΣΤ',
482-489.
« ’Αποφάσεις» τής 5ης όλομέλειας [ Ίαν. 1949], 'Επίσημα χείμενα, ΣΤ ',
322-347.
Ριζοσπάστης, δργανο της ΚΕ (ώς τίς 22-12-1947).
για τήν Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση καί τά παραρτήματά της καθώς καί
για τά δημοσιεύματα της ΕΠΟΝ καί τών Γληνοΰ, Ζαχαριάδη, Ζέβγου,
Ρούσου, Χατζηβασιλείου κλπ. βλ. παρακάτω.
ΕΑΜ καί Συνασπισμός Πολιτικών Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ:
Νέα ’Ελλάδα, δεχαπενθήμερη πολιτιχή επιθεώρηση της ΚΕ τοϋ ΕΑΜ, περ.
Β ', άρ. 1 (5-11-1944).
'Ελεύθερη Ελλάδα, δργανο τής ΚΕ τοΰ ΕΑΜ.
‘Εθνική 'Αλληλεγγύη, δργανο της ΚΕ τής ’Εθνιχής 'Αλληλεγγύης.
έντυπα τοπικής εμβέλειας: Φωνή τής Καρδίτσας, δργανο τοΰ ΕΑΜ Καρδί
τσας (άρ. 35, 30-1-1946), Φωνή τής ‘Αλληλεγγύης, δργανο τής Νομαρχιαχής 'Επιτροπές τής ’Εθνιχής 'Αλληλεγγύης ’Ηλείας (άρ. 31,
26-10-1945), Φωνή τοΰ Μωρηα, δργανο τής Πελοποννησιαχής ’Επι
τροπής τοΰ ΕΑΜ (άρ. 30, 15-7-1946), Φωνή τοΰ Λαοΰ, δργανο τής
NE ΕΑΜ Κερχύρας (1945), Πρωτεργάτης, δργανο τοΰ ΕΑΜ Πειραιά
(1945)· βλ. καί Fleischer, «Ή Ελλάδα», 33-45· γιά τίς έφημερίδες
τής μετακατοχικής περιόδου: ’Αλήθεια (Καρδίτσα), Λαοχρατία (Τρί
καλα), 'Αναγέννηση καί Λευτεριά (Βόλος), Λαϊκή Φωνή καί 'Ελευθε
ρία (Θεσσαλονίκη), Φωνή τοΰ Λαοΰ ( ’Αγρίνιο), 'Ελεύθερη Μεσσηνία
(Καλαμάτα) βλ. Καραντώνης, «Ό έπαρχιακός τύπος», 90-93. Πρβλ.
άκόμη: 'Αλήθεια, δργανο τοΰ ΕΑΜ Ν. Λαρίσης (μέ άρθρα τοΰ Γ.
Κοτζιούλα), 'Αλληλεγγύη, δργανο τοΰ παραρτήματος Θεσσαλίας,
'Εθνική 'Αλληλεγγύη (Ιωάννινα), 'Εθνικό ’Εγερτήριο, δργανο τοΰ
ΕΑΜ Ν. Λασηθίου, 'Ελεύθερη Γνώμη, καθημερινή έφημερίδα τών άρχών τής Λαϊκής Δημοκρατίας (Ηράκλειο), 'Ελεύθερη Λέσβος, δργανο
τοΰ ΕΑΜ Λέσβου, Καισαριανή, βδομαδιάτικο δημοκρατικό δργανο
τών ’Ανατολικών συνοικιών τής ’Αθήνας, Ή Κοχχινιάμας, όργανο τής
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Κομμουνιστικής ’Οργάνωσης Κοκκινιάς, Μάνα τοΰ λαοΰ, δργανο τής
’Εθνικής ’Αλληλεγγύης Ν. ’Αχαΐας, Μαχητής, δργανο τοΰ ΕΑΜ Ν.
’Ηλείας, Ρούμελη, δργανο ΕΑΜ Άνατ. Στερεός (Λαμία), Φωνή τής
'Αλληλεγγύης, περιοχής Μακεδονίας, Φωνή τής ’Ηπείρου, δργανο τοΰ
ΚΚΕ Ίωαννίνων, Φωνή τοΰ λαοΰ, δργανο τοΰ ΕΑΜ Κερκύρας.
γιά τα δημοσιεύματα τών μεμονωμένων κομμάτων τοϋ Συνασπισμού καί
τών ήγετών τους βλ. παρακάτω σ. 607.
Συνασπισμός Πολιτικών Κομμάτων τού ΕΑΜ, Πρόγραμμα. Λαϊκής Δημο
κρατίας, ’Αθήνα Αΰγ. 1945.
ΕΑΜ, Λευκή Βίβλος (Μάης 1944 - Γενάρης 1945), Τρίκκαλα Φεβρ. 1945
(βλ. κα'ι Fleischer, «Ή Ελλάδα», 51).
ΕΑΜ, ’Ανατολικές συνοικίες ’Αθήνας, 1941-1945, ’Αθήνα 1945.
---- , 'Αντιπροσωπευτική κυβέρνηση. Διασυμμαχική 'Επιτροπή, ’Αθήνα
1945.
Πολιτικός Συνασπισμός τών Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ, Αναμνηστικό Λεύκωμα
γιά τά τετράχρονα τοΰ ΕΑΜ, 1941-1945, ’Αθήνα 1945.
---- , 25 τοΰ Μάρτη στή σκλαβωμένη ’Αθήνα ’42-’44, ’Αθήνα 1945.
---- , Ή ανοικοδόμηση τής ’Αθήνας, ’Αθήνα Σεπτ. 1945.
---- , 'Οδηγίες στό δημοκρατικό πολίτη γιά τούς έκλογικούς καταλόγους,
’Αθήνα 1945.
---- , Οί ασφαλείς βάσεις τής οικονομικής άνασυγκροτήσεως τής 'Ελλάδας,
’Αθήνα Μάρτ. 1947.
---- Πειραιά, Γιατί αγωνίζεται τό ΕΑΜ Πειραιά. Πρόγραμμα Λαϊκής
Δημοκρατίας, Πειραιάς Όκτ. 1945.
Αβδελίδης, Π., Ό έθνικοαπελευθερωτικός αγώνας καί τό ΕΑΜ, Λάρισα
1945.
Εθνική ’Αλληλεγγύη Ελλάδος, Μιά προσπάθεια κι ένας ίθλος, ’Αθήνα
1945,21977.
---- , Καταστατικόν σωματείων Έθνικής ’Αλληλεγγύης 'Ελλάδος, ’Αθήνα
1945.
---- , Γιά τούς Έλληνες καί τούς Φιλέλληνες τοΰ έξωτερικοΰ, ’Αθήνα 1946,
21977.
---- , Τό έργο καί τά προβλήματα τής Έθνικής ’Αλληλεγγύης, ’Αθήνα
Ίούν. 1946.
---- , Παράρτημα ’Αθήνας, Πασχαλινή σταυροφορία, ’Αθήνα 1946.
---- , Στα νησιά τής Ελλάδας, ’Αθήνα 1947.
---- , Παράρτημα Θεσσαλονίκης, Τέσσερα χρόνια άγώνες, Θεσσαλονίκη
1945.
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Ψιαρρής, Δ. Ν. Ή Εθνική ’Αλληλεγγύη στόν άγώνα τοΰ λαοΰ, χ.τ. 1944.
Εκδόσεις της ΚΕ τοϋ ΚΚΕ:
ΚΚΕ, Άπόφαση της 12ης ολομέλειας, ’Αθήνα 1945.
---- , Δέκα χρόνια άγώνες (1935-1945), ’Αθήνα 1945.
---- , Το 7ο συνέδριο, τεΰχος Α': 'Αποφάσεις, ψηφίσματα, χαιρετιστήριατεϋχ. Β': Εισήγηση χαί τελικός λόγος τοΰ σ. Γ. Σιάντου- τεΰχ. Γ':
Εισήγηση χαί τελιχός λόγος τοϋ σ Ν. Ζαχαριάδη- τεΰχ. Δ ' : Εισήγηση
χαί τελικός λόγος τοΰ σ. Λ. Στρίγγου - τεΰχ. Ε Εισήγηση χαί τελιχός
λόγος τοΰ σ. Δ. Παρτσαλίδη, λόγος τοΰ σ. 7V. Ζαχαριάδη, εισήγηση χαί
τελιχός λόγος τοΰ σ. Γ. Ίωαννίδη, ’Αθήνα 1945.
---- , Ή πανελλαδική όργανωτιχή σύσχεψη, ’Αθήνα 1946.
---- , Απλά μαθήματα, Α', ’Αθήνα 1946.
---- , Πέντε χρόνια άγώνες, 1931-1936, ’Αθήνα 21946.
---- , Τό ΚΚΕ άπό τό 1918 έως τό 1931, Α ' καί Β ', ’Αθήνα 1947.
Ζωγράφου, Ζ. - Ζέβγου, Γ. - Μπαρτζιώτα, Β., Άχροναυπλία - Διαλέξεις,
’Αθήνα 1945.
Νισυρίου, Κ., Οΐ πρώτες γνώσεις τοΰ κομμουνιστή, 'Αθήνα 1946.
Μπόσης, Κ., Ά η Στράτης. Ή μάχη της πείνας τών πολιτικών εξόριστων
στά 1941, ’Αθήνα 1947.
για τίς μεταφράσεις καί τά κείμενα τών Ζαχαριάδη, Ζέβγου καί Χατζηβασιλείου βλ. παρακάτω σ. 324, 380.
άπό τίς εκδόσεις τών «Νέων Βιβλίων»:
Ζιοΰτος, Γ. Δ., Ό Τύπος στή Λαϊκή Δημοκρατία, ’Αθήνα 1945.
---- , Άνθιμος Γαζής, ’Αθήνα 1946.
Καραγιώργης, Κ., Γύρω άπό τό Δεκέμβρη, ’Αθήνα 1945.®
Κύρκος, Μ., Ό ακίνδυνος» τοΰ κομμουνισμού, ’Αθήνα 1946.
Αεκατσάς, Π., Ή Πολιτεία τοΰ Ήλιου, ’Αθήνα 1946.
Μωραΐτης, Α., Άπό τ ’ άντάρτικο της Ρούμελης, ’Αθήνα 1946.
Γληνός (βλ. παρακάτω σ. 620).
Αρχείο Έθνικής ’Αντίστασης, Α ', άρ. 1 ( Άπρ. 1946), διευθ. Γ. Δ. Ζιοΰτος.
άπό τίς έκδόσεις τοΰ «Ρήγα»:
ΚΚΕ, ΚΚΕ, 1935-1945 (βλ. παραπάνω σ. 246).
Λαμπρινός, Γ., Ή Μοναρχία στήν 'Ελλάδα, Αθήνα 1945.

8.
Ό Κ. Γυφτοδήμος (Εύβοια 1904 - Βουκουρέστι 1950) έμφανίσΟηχε γιά πρώτη
φορά στόν Ριζοσπάστη μετά τό 3ο έκτακτο συνέδριο (βλ «Δύο λόγια», 23, 24-71925, 1-2, «Ή ήθική τους», 7-4-1926, 1, 2)
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[ανυπόγραφο], Οί Σύμμαχοι γιά τήν 'Ελλάδα, ’Αθήνα 1945.
’Αποστόλου, Λ., Ή παρωδία της δίκης των δοσιλόγων καί η αύτοκαταδίκη
της Δεξιάς, 'Αθήνα 1945 (βλ. χαί Fleischer, «Ή Ελλάδα», 76/77).
Άξιώτη (βλ. παραχάτω σ. 368).
Γληνός (βλ. παρακάτω σ. 620).
άπό τίς εκδόσεις της έφημ. 'Εθνική 'Αντίσταση:
Φύση καί προορισμός τοϋ Ε.Λ.Α.Σ., ’Αθήναι 1946.
7ο άπόσπασμα Βερμίων, ’Αθήναι 1946.
άπό τίς έκδόσεις τής έφημ. 'Ελεύθερη 'Ελλάδα:
Κύρκος, Μ., Τό έθνικό ζήτημα, ’Αθήνα 1946.
όρισμένα 5λλα δημοσιεύματα·
ΚΚΕ, Πολιτικό Γραφείο τής ΚΕ, Βοηθός αύτομόρφωσης, ’Αθήνα 1945.
---- , Κομματική ’Οργάνωση ’Αθηνών, Έξη άπλα μαθήματα, Α ', Β ', Γ ”,
’Αθήνα 1944.
---- , Όλα γιά την εθνική ένότητα. Ή 5η Συνδιάσκεψη, ’Αθήνα 1944.
---- , Λογοδοσία της Έπιτροττης πόλης της ΚΟΑ άπό τήν 5η Συνδιάσκεψη,
’Αθήνα 1945.
---- , Ή 6η Συνδιάσκεψη, ’Αθήνα 1945.
---- , 6η 'Αχτίδα, Οί 'Ανατολικές Συνοικίες τόν Δεκέμβρη τοϋ 1944, ’Αθή
να 1945,21976.
ΚΚΕ, Κομματική ’Οργάνωση Θεσσαλονίκης, Σύντομη άνάλυση-έκλαΐκευση
τοϋ καταστατικού τοϋ ΚΚΕ, Θεσσαλονίκη ’Οχτώβρ. 1945.
---- , Ή σημερινή κοινωνία καί ή πάλη γιά τό σοσιαλισμό, Θεσσαλονίκη
1945.
Μετά τήν κήρυξη έκτος νόμου τοϋ ΚΚΕ:
Μαχόμενη Κρήτη. Μηνιάτικο δργανο της Έπιτροττης Περιοχής Κρήτης τοϋ
ΚΚΕ, Α', άρ. 1 (Χανιά, Σεπτ. 1946), ώς Β ', άρ. 2 (Φεβρ. 1947).
’Αντιφασιστική Δημοκρατική Ένωσις, Πρακτικά τής δίκης τής Στενής Αύτοάμυνας ή Ο.Π.Λ.Α. Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1947.
Δελτίο πράξεων καί αποφάσεων τοϋ Γενικού 'Αρχηγείου τοϋ Δ.Σ.Ε., άρ. 1
(10-8-1947).
Δημοκρατία τής 'Ελλάδας. ’Εφημερίδα τής Προσωρινής Κυβέρνησης, άρ. 1
(28-12-1947).
Δημοκρατικός Στρατός (βλ. παρακάτω σ. 393).
'Εξόρμηση, Β ', άρ. 7 (26-3-1947), άρ. 31 (1-8-1948)· βλ. 'Επίσημακείμε
να, Σ Τ ', 439, 267.
Πρός τή Νίκη, άρ. 75 (1-5-1949)' βλ. Επίσημα κείμενα, Σ Τ ', 369.
ΔΣΕ, Συμπεράσματα τής Β ' κομματικής σύσκεψης τών καθοδηγητικών
στρατιωτικών καί πολιτικών στελεχών, χ.τ. Μάρτ. 1949.
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---- , Νά μάθουμε νά πολεμάμε, χ.τ. 1949.
ΚΚΕ, Ή Ελλάδα στό δρόμο πρός τή νίκη, Γράμμος 31-1-1949.
---- , Ή νέα κατάσταση χαί τά καθήκοντα μας, χ.τ. ’Οχτ. 1949.
---- , Γ. Δημητρώφ, χ.τ. 1949.
Γιαννακόπουλος, Στ., 'Ηρωική πορεία, χ.τ. Αΰγ. 1948.
Κόκκαλης, Π., Ή συμβολή τοϋ έθνικοαπελευθερωτικοΰ άγώνα στήν επιβί
ωση τοϋ λαοΰ, χ.τ. Μάης 1948.
Μπιγιάζης, Ν. Ν., Δράση στά βουνά, χ.τ. Άπρ. 1949.
Πάρνης, Άλ., Είμαι μαχητής τοΰ Δημοκρατιχοΰ Στρατοΰ, χ.τ. 1949.
Τό παγκόσμιο συνέδριο των όπαδων τής ειρήνης, χ.τ. Μάης 1949 (μέ τίς
όμιλίες τών Π. Κόκκαλη, Μ. Άξιώτη καί Ρ. Κουκούλου, σσ. 62-79).
La voix de la Grèce. Informations sur la lutte du peuple grec pour Γ indépen
dance, pour la démocratie, άρ. 1 (25-6-1948).
Gouvernement Démocratique Provisoire de Grèce, Deuxième Livre Bleu. Sur Γ
intervention américano-anglaise, le régime monarcho-fasciste, la lutte libé
ratrice du peuple, χ.τ. août 1949.
Makronissos: Le Dachau américain en Grèce, 1x8. «Grèce Libre», χ.τ. février
1949, καί αγγλικά: Makronissos: The symbol of greek fascism, ixS.
«Free Greece», χ.τ. καί χ.χ.
La trahison de Tito envers la Grèce Démocratique, Ικδ. «Grèce Libre», χ.τ.
1949.
Pour une Paix durable. Pour une Démocratie Populaire: για την άρθρογραφία
τών 'Ελλήνων συνεργατών της βλ. παρακάτω σ. 267.
Μ εταφράσεις:
α) ώς τή δικτατορία τής 4ης Αύγουστου:
ώς παραρτήματα τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης:
Κομμουνιστική Διεθνής, Ό πόλεμος. Θέσεις τοΰ VI συνεδρίου, Αθήνα
1929.
---- , Τά καθήκοντα των τμημάτων τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς (Εισήγη
ση τοΰ σ. ΜανουΪλσκι στήν X I ολομέλεια της E.EJ, Αθήνα 1932.
---- , Οί άποφάσεις τής X II ολομέλειας τής Έκτελ. Έπιτροπής, Αθήνα
1932.
---- , Τό τέλος της καπιταλιστικής σταθεροποίησης. Εισηγήσεις των σ.
Μανουίλσκι καί Κούσινεν στή X II ολομέλεια τής Ε.Ε., Αθήνα 1933.
---- , Ό φασισμός, ό κίνδυνος τοΰ πολέμου καί τά καθήκοντα τών Κομμουν.
Κομμάτων (Θέσεις πού ψηφίστηκαν άπό τή 13η ολομέλεια τής Ε.Ε.),
’Αθήνα 1934.
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Μπύχνερ, Γ. [=Μανουίλσκι, Ντ.], Ενάντια στήν προβοκάτσια χαί τό χαφι
εδισμό, Ά&ήνα 1933.
Στάλιν, Ί., Γιά τόν άγώνα ενάντια στόν Κεντρισμό, Ά&ήνα 1932.
---- , 7” άποτελέσματα τοϋ πρώτου πεντάχρονου, Ά&ήνα 1933.
---- , Ζητήματα τοΰ Λενινισμού, Ά&ήνα 1933.
γιά τίς μεταφράσεις πού περιέχονται στήν Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, βλ.
παρακάτω σ. 379.
στή «Βιβλιο&ήκη» τοϋ Ριζοσπάστη:
[άνυπόγραφο], Δύο άρθρα γιά τήν άνοικοδόμηση τοϋ σοσιαλισμοΰ στήν ΕΣ
ΣΔ, Ά&ήνα 1929.
Χορραμπίν, Δ., Παγκόσμια ίστορικοοικονομική Γεωγραφία, μτφρ. Δ. Γ.
Σακαρέλου, Ά&ήνα 1932-1933.
Ζενέφσκι, Ί., Άπό τό Φλεβάρη ώς τόν Όχτώβρη, Ά&ήνα 1933.
Χέκερτ, Φρ., Τί γίνεται στή Γερμανία, Ά&ήνα 1933 [=F. Heckerl, «Was
gehl in Deutschland vor?», Die Kommunistische Internationale, XIV
(1933), 114-133].
Ντιμιτρώφ, Γκ., Κατηγορώ!, Ά&ήνα 1934.
Σόριν, Β., Λένιν, Ά&ήνα 1934.
Μπολσεβίκικο Κόμμα, 'Αποφάσεις row Που συνεδρίου, Ά&ήνα 1934.
Έρκολι, 7α προβλήματα της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, Ά&ήνα 1935.
Ντιμιτρώφ, Γκ., Ή επίθεση τοϋφασισμοΰ καί τά καθήκοντα της Κομμουνι
στικής Διεθνοΰς στην πάλη γιά τήν ένότητα τής εργατικής τάξης ενάν
τια στό φασισμό, Ά&ήνα 1935.
Σαραμπιάνωφ, Βλ., Διαλεχτικός υλισμός, Ά&ήνα 1936.
Ένγκελς, Φρ., Ή φιλοσοφία (Α 'μέρος τοΰ Anti-Dühring), Ά&ήνα 1936 [βλ
παρακάτω σ. 3701.
Σεγκάλ, Λ., Πολίτικη Οικονομία, Α ', Β ', Γ ', Δ ', Ά&ήνα 1936.
περιλαμβάνονται στόν Ριζοσπάστη:
Κομμουνιστική Διεθνής, «Αποφάσεις της Εύρείας» [Μάρτ.-Άπρ. 1925]
(4-11-1926, 3).
Λουνατσάρσκι, Α., « Ιστορία τών Θρησκευμάτων» (11-1-1928, 3, σέ συνέχειες).

Ζωρές, Ζ., «Σοσιαλιστική ιστορία της Γαλλικής έπανάστασης» (15, 16-71928, 3).
Στάλιν, Ί., «Τό πρόβλημα τών τεχνικών στή Ρωσσία» (29, 30, 31-101931, 1/2).
Ρουμπινστάιν, «Επιστήμη, τεχνική καί οικονομία στή Ρωσσία» (4-111931, 1/2).
Σεβερτσώφ, «Οί μορφολογικοί νόμοι τής έξέλιξης» (26-5-1936, 3)
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Πασουκάνις, «Παλλαϊκό Σοβιετικό Κράτος» (6, 7-6-1936, 3),
έκδόσεις τοΰ «Σοσιαλιστικοΰ Βιβλιοπωλείου»:
Στάλιν, Ί., Ό Λένιν ( ’Αναμνήσεις), ’Αθήναι 1927.
Λένιν, Β., Τί νά χάνουμε, ’Αθήνα 1928.
Κομμουνιστική Διεθνής, Ό πόλεμος. Θέσεις τοΰ VI συνεδρίου, ’Αθήνα
1929.
Σιαουμιάν, Μπολσεβίκικο λαθρεμπόριο, μτφ. Άλέξη, ’Αθήναι 1931.
Νικηφόρωφ, Π., Ή απεργία, 'Αθήναι 1931.
Μπρόιντο, Τό έθνικό ζήτημα, χάτω άπό τό φως τοΰ μαρξισμοΰ, μτφ. Α.
Χαϊτά, ’Αθήνα 21933 (βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ.
228).
Κολοντάι, ’Αλ., Ή οικογένεια χαί τό κομμουνιστικό κράτος, ’Αθήνα 1933.
εκδόσεις τοΰ «Λαΐκοΰ Βιβλιοπωλείου»:
Κομμουνιστική Διεθνής, Πρόγραμμα χαί Καταστατικό, ’Αθήνα 1932.
Λένιν, Ν., Γ ίά τόν πόλεμο, ’Αθήνα 1932.
Πιατνίσκι, Ο., Ή μπολσεβιχοποίηση τών Κομμουνιστικών Κομμάτων,
’Αθήνα 1932.
Λένιν, Ν., Κάρλ Μάρξ, μτφ. Π. Πελέκη - Φ. Λύρη, ’Αθήνα 1933, 21935.
Μάρξ, Κ. - Ένγκελς, Φ., Κομμουνιστικό Μανιφέστο [μτφ. Ί. Ίορδανίδη],
’Αθήνα 1933.
Λένιν, Ν., Ό ιμπεριαλισμός τελευταίος σταθμός τοΰ καπιταλισμού, ’Αθήνα
1933.
Διεθνής Άνακριτική Επιτροπή, Ή Καστανή Βίβλος, πρόλ. Ν. Καρβούνη,
’Αθήνα 1933.
Επιτροπή Γ άλλων άνωτέρων εκπαιδευτικών, Ή παιδεία χαί ή κοινωνική
πρόνοια στή Σοβιετική Ένωση, μτφ. W., ’Αθήνα 1933.
Μάρξ - Ένγκελς - Λένιν, Για τήν Ελλάδα, μτφ. μέ πρόλ. Όρφ. Πετρανοΰ,
’Αθήνα 1933.
Λένιν, Ν. - Fritsche, W. Μ., Ό Τολστόι στόν καθρέφτη τοΰ Μαρξισμοΰ, μτφ.
Φ. Πορφυρογένη, ’Αθήνα 1934 (βλ. τή βιβλιοκρισία τής Άλαφούζου,
Νέοι Πρωτοπόροι, 1934, 360-361).
άλλες μεταφράσεις:
Ζηνόβιεφ, Γ., Ιστορία τοΰ Ρωσαιχοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος (Μπολ
σεβίκων), Αθήνα 1927.
[άνυπόγραφο], Ή Πρωτομαγιά, Αθήνα 1927 (« Έργατο-Άγροτική Βι
βλιοθήκη»).
0)ιβιέ, Μ., Σπάρτακος, μέ πρόλ. Ά. Μπαρμπύς, μτφ. Μ. Πορφυρογένη,
’Αθήνα 1934 [=Olivier, Μ., Sparlacus Vorwort Η. Barbusse, μτφ. Β.
Jolies, Dresden 1932],
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Βάργκα, Ε., Ή ώρίμανση καινούργιας κυκλικής κρίσης, ’Αθήναι 1936.
γιά τίς μτφ. τής ΟΚΝΕ κλπ. βλ. παρακάτω σ. 297.
β) Ή περίοδος τής 'Αντίστασης:
Σοβιετικός Σοσιαλισμός, εκδ. τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης, χ.τ. 1943
[=άπόσπασμα άπό τό: Σύντομη 'Ιστορία τοϋ ΚΚ της Σοβιετικής
Ένωσης (Μπολσεβίκων)].
Διαλεχτικός καί ιστορικός ύλισμός, έκδ. Ριζοσπάστη, 'Αθήνα 1942, καί
ανατύπωση Κόκκινης Σημαίας, Θεσσαλία 1944 [ήμερος άπό τή Σύν
τομη Ιστορία].
Γκατόβσκη, Α., Πολιτική καί πολεμική στρατηγική, έκδ. Κόκκινης Σημαί
ας, Θεσσαλία 1944.
Ερεμπουργκ, Ήλ., Τά τοΰ Καίσαρος τφ Καίσαρι, έκδ. Κόκκινης Σημαίας,
Θεσσαλία 1944.
γιά τίς μτφ. πού περιέχονται στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση βλ. παρακά
τω σ. 386.
γ) Ώς τή λήξη τοϋ έμφυλίου πολέμου:
έκδόσεις τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ:
Μπαλτίσκυ, Ν., Ό πατριωτισμός, 'Αθήνα 1945 [=Ν. Baltijski, «Du patrioti
sme», Cahiers du communisme, νέα σειρά, άρ. 10 (Αΰγ. 1945), 72-81].
[Μποστρυάσνκι, Β. - Μίσιν, Μ.], Στρατηγική καί τακτική της προλεταρια
κής επανάστασης, 'Αθήνα 1946.
[Μποστρυάνσκι, Β. - Μίσιν, Μ.], Τί εϊνε λενινισμός, 'Αθήνα 1946.
[Μποστρυάνσκι, Β. - Μίσιν, Μ.], Ή θεωρία τής προλεταριακής έπανάστα
σης, 'Αθήνα 1946.
γιά τίς μεταφράσεις τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης καί τά παραρτήματά της βλ. παρακάτω σ. 392,
γιά τίς μεταφράσεις τής Μόρφωσης, τοΰ Έλληνοσοβιετικοΰ Συνδέσμου καί
τής ΕΠΟΝ βλ. παρακάτω σ. 397 καί 300.
εκδόσεις τοΰ Ριζοσπάστη:
Δημητρώφ, Γ., Εμπρός για τήν παλλαϊκή νίκη ενάντια στήν 1Αντίδραση,
'Αθήνα 1945.
στίς σειρές τών «Νέων Βιβλίων»:
ΚΚΣΕ (μπ.), ΚΕ, 'Ιστορία τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής
Ένωσης (Μπολσεβίκων), μτφ. Δ. Παπάζογλου, θεώρηση Π. Ρούσου,
Α' καί Β', 'Αθήνα 1945.
Ινστιτούτο Μάρξ - Ένγκελς - Λένιν, Λένιν, 'Αθήνα 1946.
Σεγκάλ, Λ., Άρχές Πολιτικής Οικονομίας, μτφ. Γ. Ζιούτου, Α ', Β ', ’Αθή
να 1945
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Λεόντιεφ,
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Α., Ή εργασία στόν καπιταλισμό και στό σοσιαλισμό, ’Αθήνα

1945.
--- , Πολιτική Οικονομία, μτφ. Τ. Κωνσταντινίδη, ’Αθήνα 1946.
Μ. - Γιούντιν, Π., Μικρά Φιλοσοφικό Λεξικό [1939], μτφ. Ν.
Ζ(αχαριάδη), Δ. Παπάζογλου καί 'Αλ. Άλαφούζου, Αθήνα 1945.
Μπαρμπύς, Ά., Ό Λένιν και ή φιλοσοφία, Αθήνα 1945 [=Barbusse, Η.,
«Lénine et la philosophie», Commune, άρ. 33, Μάιος 1936, 10411055],
Λένιν, Ν., Φρειδερίκος Ένγκελς, Α θή να 1945.
Πλεχάνωφ, Γ., Ό ρόλος της προσωπικότητας στην ιστορία, Αθήνα 1947.
---- , Ή υλιστική αντίληψη της ιστορίας, Αθήνα 1947.
Λαμπερέν, Π., 7α Μαθηματικά κα'ι ή τεχνική, Αθήνα 1946.
Λανζεβέν, Ζ., Οί έπιστημες και ή βιομηχανία- Μινέρ, Ά., Ή διαλεχτική
έξέλιξη της έννοιας τοϋ χρόνου, Αθήνα 1947.
Στάλιν, Ί., Λόγος στούς εκλογείς μου, Αθήνα 1946.
Ρόζενμπεργκ, Τό Κεφάλαιο τοϋ Κάρλ Μάρξ, ’Αθήνα 1946.
Λαφάργκ, Π., Κάρλ Μάρξ. Προσωπικές άναμνήσεις, Αθήνα 1946.
Στάλιν, Ί., Διαλεχτικός και ιστορικός υλισμός, Αθήνα 1945.
---- , Ό μεγάλος πόλεμος γιά τήν πατρίδα, Αθήνα 1946.
Εργα Μαρξ - Ένγκελς, έπιμ. Γ. Δ. Ζιούτου, άρ. 1: Κ. Μάρξ, Ή 18η
Μπρυμαιρ τοϋ Λουδοβίκου Βοναπάρτη, μτφ. Μ. Κουτσαγγέλη, Τ. Γεωργίου, Γ. Ζιούτου, «Εισαγωγικό σημείωμα» (σ. 1-12) Γ. Δ. Ζιούτου,
’Αθήνα 1947.
Ρεβιάκιν, Α., Ό Στάλιν γιά τήν τέχνη και τόν πολιτισμό, Αθήνα 1946, Ικδ.
«Νέας Ελλάδας», χ.τ. 21954 [= Αθήνα 31976, έκδ. «Ειρήνη»].
άπό τίς έκδόσεις τοΰ «Ρήγα»:
Μπηβαν, Ά., Γιατί δέν πρέπει νά έχουμε έμπιστοσυνη στούς Συντηρητι
κούς, Αθήνα 1945.
Καλίνιν, Μ., Ή δύναμη τοϋ Σοβιετικού Κράτους, Αθήνα 1945.
Βισίνσκυ, Λένιν, ’Αθήνα 1945.
άπό άλλους έκδοτικούς οίκους:
Τζόνσον, X., Ό σοσιαλισμός και τό άτομο, μτφ. Ν. Ξηρά, Ικδ. Λευτεριάς,
Χανιά 1945.
Ζντάνωφ, Α., Τέχνη και Πολιτική, Αθήνα 1946 (Ικδ. της «Κομμ. όργάνωσης διανοουμένων καλλιτεχνών Αθήνας») [βλ. τοΰ (διού, «Σοβιετική
άναγέννηση άπό τή στάχτη τοϋ πολέμου» καί «Ή λογοτεχνία δεν
μπορεϊ νά χωρισθεϊ άπό τήν τέχνη τοΰ λαοΰ», Ριζοσπάστης, 7-11 1946,1,3 καί 17-10-1946, 2],
Υ'.ά τό μεταφραστικό Ιργο τών (φιλο)κομματικών εκδοτικών οίκων βλ. πα
ρακάτω σ. 362.
Ρόζενταλ,
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μετά τήν κήρυξη έκτος νόμου τοΰ ΚΚΕ:
Ή σύσκεψη τών 9 Κομμουνιστικών Κομμάτων στην Πολωνία, « ’Ελεύθερη
Ελλάδα», χ.τ. Νοέμβρ. 1947.
Μάρξ, Κ. - Ένγκελς, Φ., Μανιφέστο τοϋ Κομμουνιστικού Κόμματος,
«Ελεύθερη Ελλάδα», χ.τ. 1948.
ΚΚΣΕ (μπ.), ΚΕ, 'Ιστορία τοϋ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος της Σοβιετικής
Ένωσης (Μπολσεβίκων), « Ελεύθερη Ελλάδα», χ.τ. Ίαν. 1948 (βλ.
παραπάνω σ. 260).
Μάο, Στρατηγικά προβλήματα τοΰ έπαναστατικοΰ πολέμου [1936],9 μτφ.
Μ. Πορφυρογένη, έκδ. ΑΣΕ, χ.τ. Φλεβ. 1949 [βλ. καί παρακάτω σ.
393].
Λιού-Σάο-Τσί, Διεθνισμός καί εθνικισμός, «Ελεύθερη Ελλάδα», χ.τ.
Ίούλ. 1949.
για τίς μτφ. τοΰ Δ ημοκρατικοΰ Στρατοΰ βλ. παρακάτω σ. 393
’Α ρχεία:
’Αρχείο τοϋ ΚΚΕ (βλ. παραπάνω σ. 17), ’Αρχείο Κομμουνιστικής Διεθνοΰς
καί τών εθνικών της τμημάτων, ’Αρχείο ΚΚ Βουλγαρίας (βλ. Γ. Λαμπάτος, «Νέα στοιχεία για τον Δεκέμβρη καί τόν Έμφύλο», Εποχή,
14-3-1993, 12-13), ’Αρχείο ΓΕΣ (βλ. καί Π. Ροδάκη - Μπ. Γραμμέ
νου, Ή εκθεση Σιάντου για τα Δεκεμβριανά, ’Αθήνα 1986, 9), Γ ενικά
’Αρχεία τοΰ Κράτους, ’Αρχείο Ε.Δ.Α., «Archives Diplomatiques du Mi
nistère des Affaires Etrangères de France (Série Europe - Grèce 19491955- βλ. Papathanassiou, Contribution, II, 73). Βλ. έπίσης Fleischer,
«Ή Ελλάδα», 25-31, Γιανουλόπουλος, Ό μεταπολεμικός, 383.
Ε.Λ.Ι.Α. (’Αρχεία Χρ. Άναστασιάδη, Φ. Δεμίρη, Άρ. Δημητράτου,
ΕΛΔ, ΕΑΜ Παλαμα Καρδίτσας, Ήλ. Παπαστεργιόπουλου κλπ.),
«Αρχείο Γ. Α. Γεωργιάδη», «Αρχείο Γ. Δ. Ζιούτου», «’Αρχείο Δ.
Λιβιεράτου», «Archives D. Vlandas» (BDIC, Paris-Nanterre).
Π ηγές:
τά έντυπα τής ΚΔ καί τών έθνικών της τμημάτων, τής Κομινφόρμ καί ιδίως
τοΰ ΚΚΣΕ.

9 Γιά τό νόημα τοΰ ανταρτοπόλεμου ήδη είχαν μεταφρασθεΐ στόν Ριζοσπάστη
(20, 21. 22, 23-4-1947, 3-4) τέσσερα άρθρα τοΰ Μάο
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I. ΣΤΟΤΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ

Έ ργα:
ΚΚΕ, « ’Απόφαση πάνω στόν κίνδυνο τοΰ πολέμου» [ Ίούλ. 1927], Επίση
μα χείμενα, Β ', 368-371.
---- , « ’Ανακοινωθέν» τοΰ Π Γ , Ριζοσπάστης, 10-10-1927, 1 [= Επίσημα
χείμενα, Β ', 447].
---- , « ’Απόφαση έπί τών άποφάσεων τοΰ 6ου συνεδρίου τής Γ ' Διεθνοΰς»
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---- , « ’Απόφαση έπί τής καμπάνιας τής 'πάλης κατά τοΰ πολέμου’», Ριζο
σπάστης, 16-6-1929, 1 [= Επίσημα χείμενα, Γ ' , 51-52].
---- , «’Απόφαση» τοΰ Π Γ [Αϋγ. 1929], Επίσημα χείμενα, Γ ' , 95-103.
---- , « ’Ανοιχτό γράμμα» τοΰ Π Γ [Νοέμβρ. 1929], Επίσημα χείμενα, Γ ',
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---- , « ’Ανακοίνωση» τοΰ Π Γ , Ό Νέος Ριζοσπάστης, 10-9-1931, 1
[= Επίσημα χείμενα, Γ ', 279].
---- , «Άπόφαση» τοΰ Π Γ , Ό Νέος Ριζοσπάστης, 4-11-1931, 1 [= Επί
σημα χείμενα, Γ ', 293].
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10-3-1932, 1-2 [= Επίσημα χείμενα, Γ ', 359-364].
---- , « Άπόφαση» τής 6ης όλομέλειας [ Ίαν. 1934], ’Επίσημα χείμενα, Δ ' ,
35-36.
---- , «Άπόφαση πάνω στίς άποφάσεις τοϋ 7ου συνεδρίου τής ΚΔ» [Σεπτ.
1935], ’Επίσημα χείμενα, Δ ', 224.
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ΚΔ», [Σεπτ. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ', 254-255.
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Δ ', 256.
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χείμενα, Ε ', 144-150.
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(1927), 1761.
Smeral, «Der Kampf gegen das rechte Liquidatorentum in der KPG», Interna
tionale Presse-Korrespondenz, 7 (1927), 2152 [=«Ή πάλη τής δεξιάς
λικβινταριστικής πτέρυγος μέσα στήν Ελλάδα», Ριζοσπάστης, 16-101927, 1].
Syphneios καί Nicolaou, Παρεμβάσεις στό: «Vie Congrès mondial de Γ I.C.»,
8 (1928), 920-921,1139-1140 [= Protokoll des Sechsten Weltkongresses der Kommumstischen Internationale (Moskau, 17. Juli -1 September
1928), Hamburg-Berlin 1929, II, 512, 713],
L A., «La situation en Grèce», 9 (1929), 694.
Nicolaou, M., «La loi contre le communisme en Grèce», 9 (1929), 864.
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τής ΓΣΕΕ.» (1946, 214-216),
---- , «Έργατική τάξη καί έργατοκάπηλοι» (1946, 311-313),
Σιδερίδου, Ήλ., «Γιά τήν κατάχτηση τών 10.000 υφαντουργών τών Ποδαράδων» (15-1-1934, 21-24),
Τζώρτζης, Π., «Ή ανεργία στήν Ελλάδα» (1947, 362-365),
Χατζηβασιλείσυ, Χρ., «Ή έργατιά μας καί ή δημοκρατία» (1945, 138144),
---- , « Έπαγγελματίες καί βιοτέχνες» (1947, 56-58).
γιά το συναφές νομοθετικό έργο τής Π.Ε.Ε.Α. βλ. Κείμενα τής Εθνιχής
'Αντίστασης, Β ', 71-81, 196-197, 200-201, 229-233, 273-275, 390408.
’Εργάτης, δργανο τής Ένωτικής Γενικής Συνομοσπονδίας Έργατών Ελλά
δος, άρ. 1 (15-2-1929).
’Εργάτρια, όργανο τοϋ Γυναικείου Τμήματος τής ΕΓΣΕΕ (1933" βλ. Ριζο
σπάστης, 8-10-1933, 2).
Συνδικαλιστής (1927· βλ. Επίσημα κείμενα, Β ', 363).
’Εργάτης Θαλάσσης, όργανο τής Ναυτικής Ένωσης Ελλάδος (βλ. Ριζοσπά
στης, 23-7-1933, 1).
Δελτίο τής Έργατικής Βοήθειας τής Ελλάδος (1927' 1929' 1931- άρ.
109, 5-6-1935).
'Υπαλληλικός Κήρυξ (βλ. Ριζοσπάστης, 23-7-1933, 1).
'Εργατικό Βήμα, όργανο τοϋ ΕΕΑΜ, άρ. 1 (18-5-1943).
'Εργατική, όργανο Επιτροπής Συντονισμοΰ τοϋ Έργατικοΰ Άντιφασιστικοϋ Συνασπισμοΰ, άρ. 1 (1-6-1945).
αύτοτελή δημοσιεύματα:
« Έργατική Βοήθεια τής Ελλάδος», Καλπάκι - Τάφος τών ζωντανών, ’Αθήχα·
ΕΕΑΜ, 'Απόφαση τής Γ Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης, εκδ. «Ρήγα», χ.τ.
1944.
ΓΣΕΕ, Μανιφέστο, Ικδ. Ααικής Φωνής, χ.τ. Σεπτ. 1944.
Νόμιμα έκλεγμένη Διοίκηση τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου τής ’Αθήνας, Ή έρ
γατική τάξη στόν πόλεμο και στήν 'Ανοικοδόμηση, ’Αθήνα 1945.
’Εκλεγμένη Διοίκηση τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου τοΰ Πειραιά, Πώς δουλεύουν
και πώς πληρώνονται οί εργάτες τοϋ Πειραιά, Πειραιάς 1945.
---- , Οί άνεργοι πρέπει νά ζήσουν, Πειραιάς 1945.
Θέος, Κ., 7α προβλήματα τής έργατικής τάξης. Λόγος άπό Έθνικό Συμβού
λιο τών Ελλήνων, Θεσσαλία 1944, εκδ. τοΰ Ρήγα.
---- , Τά ελληνικά συνδικάτα στήν πάλη ενάντια στό φασισμό καί γιά την
ανεξαρτησία τους, Ικδ. Εργατικής, ’Αθήνα Μάρτ. 1947
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Πορφυρογένης, Μ. (βλ. παρακάτω σ. 384).
βλ. άκόμη:
Syrius [=Νεφελούδης, Β.], «Les succès du Parti communiste grec dans la lutte
pour le front uni et F unité syndicale», L'Internationale Communiste,
XV, άρ. 1 ( Ίαν. 1935), 1-64.
«La situation syndicale en Grèce: (Documents officiels présentés par les dirige
ants des Syndicats grecs à la Commission d’ Enquête de F ONU)», Le
Mouvement Syndical Mondial, άρ. 2 (1947), 17-26.
βλ. καί παραπάνω σ. 246.
Μ εταφράσεις:
στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση'.
Λοζόφσκι, «Το παγκόσμιο επαναστατικό κίνημα κάτω άπ’ τή σημαία τοϋ
Λένιν» (1932, 127-136),
---- , «Μερικά λόγια άκόμα πάνω στίς συνθήκες τών άπεργιακών άγώνων»
(1932, 842-843),
Πιατνίτσκι, Ο., «Το καινούργιο στό διεθνές έργατικό κίνημα» (1935, 258260),
Σοσνόφβκυ, Λ., «Τί είναι μια 'έργατοημέρα’» (15-3-1936, 25-26),
Γ ιά τήν ύλη τής Μόρφωσης κλπ. βλ. παρακάτω σ. 397.
Κόκκινη Συνδικαλιστική Διεθνής, Μέθοδος χαί ταχτική τών επαναστατικών
συνδικάτων. Θέσεις καί άποφάσεις τοϋ 5ου συνεδρίου, μτφ. Μπ. Κλά
ρα, πρόλ. Κ. Θέου, Ικδ. ΕΓΣΕΕ, ’Αθήνα 1931.
Κομμουνιστική Διεθνής, Τό ενιαίο εργατικό μέτωπο. Θέσεις καί άποφάσεις
τοϋ III χαί IV συνεδρίου χαί σχετικό άρθρο τοϋ Λένιν, ’Αθήνα 1932.
Λοζόφσκυ, Α., Ή άπεργία σάν μάχη, εκδ. ΕΓΣΕΕ, ’Αθήνα 1932.
Μπάλκ, Θ., Κάτω άπό τή μπότα τοϋχιτλερισμού, Ικδ. «’Εργατικής Βοή
θειας Ελλάδος», ’Αθήνα 1933.
'Αρχεία - Πηγές:
βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 300.
Βιβλιογραφία:
γιά τά κείμενα τής έποχης βλ. παραπάνω σ. 246.
βλ. τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 300-301, καί:
Αγαλιώτη, X. Δ., Γιά τούς έργάτας, εκδ. Ε.Ο.Ν., ’Αθήναι 1939.
Avgoustidis, Α., «ΕΕΑΜ: The Worker’s Resistance», Journal of the Hellenic
Diaspora, X, άρ. 3 (φθινόπ. 1984), 55-67, καί Αύγουστίδης, Ά., «Τό
Έργατικό ΕΑΜ», στό: 'Ελλάδα 1936-1944, 277-289.

282

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Κατσούλης, Γ., «Τό Έργατικό Έθνικό 'Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕ
ΑΜ) καί ό ρόλος του», στό: ΚΜΕ, Ή εαμική 'Αντίσταση, 114-122.
Κουκουλές, 'Ελληνικά συνδικάτα.
Λιβιεράτος, Κοινωνικοί, Α ', 150-155, Β ', 109-131, 169-186, 188-207.
Νεφελούδης, Μαρτυρίες, passim.
Olberg, P., Die Rote Gewerkschafts-Internationale und die europaische Gewerkschaftsbewegung, Stuttgart 1930.
Πόλλις, Ά., «Επέμβαση τών ΗΠΑ στά έλληνικά έργατικά σωματεία,
1947-1952», στόν τόμο: Ή 'Ελλάδα στή δεκαετία, 461-468.
Rosenberg, A., «Kommunismus und kommunistische Cewerkschaften», στό:
L. Heyde (έπιμ.), Internationales, 979-984.
Στεφανάτος, Κ., Ναυτεργατικό κίνημα 'Ελλάδος, ’Αθήνα 1978.
Κ ατευθύνσεις έρευνας:
μονογραφία για τίς σχέσεις τοϋ ΚΚΕ μέ τή ΓΣΕΕ στήν ιστορική τους
διαδρομή (μέ τήν πλήρη έπισήμανση καί μελέτη τών σχετικών έντυπων
πηγών).

IV. ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

Έ ργα:
ΚΚΕ, «Προγραμματικές θέσεις» (βλ. παραπάνω σ. 270).
---- , « Άπόφαση» τοϋ 3ου συνεδρίου [Μάρτ. 1927], Επίσημα κείμενα, Β ',
244-245 [«υπέρ τοΰ ένιαίου έργατοαγροτικοΰ μετώπου»].
---- , «Θέσεις» τοϋ Άγροτικοΰ Τμήματος της ΚΕ, Ριζοσπάστης, 5-7-1927,
1 [= Επίσημα κείμενα, Β ', 343-347].
---- , « Άπόφαση» [Αΰγ. 1927], Επίσημα κείμενα, Β ', 372-379 [για τις
«άμεσες διεκδικήσεις τών αγροτικών μαζών»].
---- , «Άπόφαση» της όλομέλειας [Φεβρ. 1928], Επίσημα κείμενα, Β ',
516-517 [«Έπί τοϋ άγροτικοΰ»].
---- , « Εκλογικό πρόγραμμα τοΰ Ενιαίου Μετώπου έργατών, άγροτών καί
προσφύγων» [Ίούλ. 1928], Επίσημα κείμενα, Β ', 544-545 [«Για
τούς αγρότες»].
-----, « Άπόφαση» τοΰ 4ου συνεδρίου [Δεκ. 1928], Επίσημα κείμενα, Β ',
599-605 [« Έπί τοΰ άγροτικοΰ]».
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---- , «Το πρόγραμμα τοΰ Ενιαίου Μετώπου» στίς γερουσιαστικές έκλογές
[Φεβρ. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 20-21 [«Διά τά-έργαζόμενα
στρώματα της αγροτιάς»].
---- , «Άπόφαση» της 2ης όλομέλειας [Ίούν. 1929], 'Επίσημα χείμενα,
Γ ', 66 [ή «δουλειά στούς αγρότες»].
---- , «Άπόφαση» τοΰ ΠΓ [Δεκ. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 127-130
[για τήν «ένοπλη σύγκρουση» τών καπνεργατών τοΰ Άγρινίου μέ τή
χωροφυλακή],
---- , « Απόφαση» της 3ης όλομέλειας [ Ίαν. 1930], ’Επίσημα χείμενα, Γ ' ,
159 [νά δοθεί προσοχή στήν «κοινωνική σύνθεση τών αγροτικών πυρή
νων»].
---- , « Άπόφαση» της 3ης όλομέλειας [ Ίαν. 1930], 'Επίσημα χείμενα, Γ ' ,
170 [«ασθενής σχετικά έπικράτηση της άγροτικής οικονομίας χωρίς
σοβαρά φεουδαρχικά υπολείμματα»].
---- , «Προκήρυξη» της ΚΕ [Μάρτ. 1930], 'Επίσημαχείμενα, Γ ', 177,179
[για τήν άπαγόρευση τής ’Αγροτικής Ένωσης].
---- 1 «Άπόφαση» τοΰ ΠΓ [Αΰγ. 1931], Επίσημα χείμενα, Γ ', 279-278
[καί για τόν «άγροτοφασισμό»' πρβλ. «Οί ψευτοαριστεροί τών άγροτοφασιστών)),· Νέος Ριζοσπάστης, 9-8-1931,1],
---- , « Άπόφαση» της 4ης όλομέλειας [Δεκ. 1931], ’Επίσημα χείμενα, Γ ',
325-326 [γιά τή δραστηριοποίηση τοΰ « Άγροτικοΰ Τμήματος» καί τή
«συμμαχία μέ τήν έπαναστατική άγροτιά»].
---- , «Σχέδιο απόφασης» [Μάρτ. 1932], ’Επίσημα χείμενα, Γ ', 376-388
[τά «λάθη» της «πρώην διοίκησης» τοΰ ΚΚΕ στήν «όργάνωση καί
κινητοποίηση τοΰ άγροτικοΰ προλεταριάτου»].
---- , «Άπόφαση» της Πανελλ. κομματικής άγροτικής σύσκεψης [Όκτ.
1932], -Επίσημα χείμενα, Γ ', 452-454.
---- , « Απόφαση» της 6ης ολομέλειας [ Ίαν. 1934], Επίσημα χείμενα, Δ ',
19-25 [τά «σημαντικά φεουδαρχικά ύπολείμματα στήν άγροτική οικο
νομία»].
---- , «Αποφάσεις» τοΰ 5ου συνεδρίου [Μάρτ. 1934], Επίσημα χείμενα,
Δ ', 48-49, 59, 71 [ή «πάλη στό χωριό», ή «άνύψωση τών άγροτικών
πυρήνων» καί ή κατάκτηση τών «έργατών της γής»].
---- , «Πρόγραμμα τών άγροτικών διεκδικήσεων» [Μάρτ. 1935], Επίσημα
χείμενα, Δ ', 120-131 [«συμφωνίες ενιαίας δράσης μέ τό Αγροτικό
κόμμα καί τά τοπικά του τμήματα»].
---- , «Ανοιχτό γράμμα» [Ίαν. 1935], ’Επίσημα χείμενα, Δ ', 149-150
[πρός τό Αγροτικό Κόμμα γιά τήν «αποκατάσταση τοϋ Ενιαίου Με
τώπου»].
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---- , « Άπόφαση» τοϋ 6ου συνεδρίου [Δεκ. 1935], ’Επίσημα κείμενα, Δ ',
302-306 [«Γιά τή συμμαχία της έργατικής τάξης μέ τήν αγροτιά» με
τή «συγχώνευση τών κομμουνιστικών άγροτικών οργανώσεων μέ δλα
τά υπάρχοντα άγροτικά κόμματα»].
---- , «Ανακοίνωση» τοΰ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 22-5-1936, 1 [='Επίσημα
χείμενα, Δ ', 377-379’ γιά τήν ίδρυση, μέ τήν πρωτοβουλία τοΰ ΑΚΕ,
«ενιαίων παραρτημάτων καί τμημάτων άγροτικοΰ κόμματος»].
---- , «Συμφωνητικό» [Ίούλ. 1936], 'Επίσημα κείμενα, Δ ', 395-401 [μέ
τό ΑΚΕ γιά τή σύμπηξη «Λαϊκοΰ Μετώπου»].
---- , « Άπόφαση» τής 4ης όλομέλειας [Αϋγ. 1937], 'Επίσημαχείμενα, Δ ',
430-431 [γιά τό «ένιαΐο Αγροτικό Κόμμα»].
---- , «Άπόφαση» τής Β ' Πανελλ. Συνδιάσκεψης [Δεκ. 1942], 'Επίσημα
χείμενα, Ε ', 123 [ή «έργατική τάξη καί ή άγροτιά» ώς «πρωτοπόρα
τμήματα τοΰ έθνικοαπελευθερωτικοϋ άγώνα»].
---- , «Άπόφαση» τής 11ης όλομέλειας [Άπρ. 1945], ’Επίσημα χείμενα,
Ε ', 377 [«άγροτικός πληθυσμός» καί «Ανοικοδόμηση» τής χώρας].
---- , «Τό πρόγραμμα τής Λαϊκής Δημοκρατίας» [ Ίούν. 1945], 'Επίσημα
χείμενα, Σ Τ ', 25-27 [γιά τόν «έργαζόμενο στό χωριό»].
---- , « Άπόφαση» τής 12ης ολομέλειας [ Ίούν. 1945], 'Επίσημα χείμενα,
ΣΤ ', 36 [τό Αγροτικό Κόμμα ώς «κινητήρας για τόν άστικοδημοκρατικο μετασχηματισμό στό χωριό» καί τήν «άδιάσπαστη έργατοαγροτική συμμαχία»].
---- , «Άπόφαση» καί «Ψήφισμα» τοΰ 7ου συνεδρίου [Όκτ. 1945], 'Επί
σημα χείμενα, ΣΤ', 95-98,116-119 [για τό «άγροτικό πρόβλημα» καί
τίς «άμεσες άγροτικές διεκδικήσεις»].
---- , «Σχέδιο Προγράμματος» [Σεπτ. 1945], 'Επίσημα χείμενα, ΣΤ',
424-425 [« Άγροτική οικονομία»].
για τά αυτοτελή δημοσιεύματα βλ. παραπάνω σ. 248 καί:
Γεωργίου-Σοφία, Β., ’Αγροτική κρίση χαί φτωχοί χωρικοί, ’Αθήνα 1932
(βλ. καί τή βιβλιοκρισία τοΰ Α.Α. στήν Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση,
1932, 752-755).
---- , Ή εξαθλίωση τοΰ λαοΰ χαί 6 πλούτος τής χώρας, Αθήνα 1945.1

1. Ό Βάσος Γεωργίου ( Ά γ Θεόδωροι Κορινθίας 1910) απόφοιτος τής Νομικής
δημοσιεύει τήν Α γροτική κρίση, ορίζεται γραμματέας τής «Κοινωνικής Αλληλεγγύ
ης» (1933) καί αναλαμβάνει τή διεύθυνση τής εβδομαδιαίας εφημερίδας ’Αλήθεια
(αντικαθιστά στήν περίοδο τής κονδυλικής δικτατορίας, τό 1935, τόν Ριζοσπάστη,

Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ TOT « MA ΡΞΙΣΜΟΤ-Λ ENIN ΙΣ MOT»

285

Τανούπας, Θ., 7ο άγροτικό ζήτημα, Θεσσαλία 1944, Ικδ. Θεσσαλικοΰ
Κάμπον.
κείμενα στήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση'.
’Αλμυρός [= Γεωργίου], Β., «Ή διάρθρωση τής αγροτιάς καί ό χαρακτήρας
τής επανάστασης» (15-4-1934, 4-9),
----, «Ή άγροτική μεταρρύθμιση καί τά μισοφεουδαρχικά υπολείμματα»
(1-5-1934, 12-21),
---- , «Οίκονομικο-τεχνική καθυστέρηση τής άγροτικής οικονομίας» (1-61934, 6-13),
Άντύπας, Ε., « ’Απ’ τό συνεταιριστικό κίνημα» (1946, 534-537),
[άνυπόγραφο], «Οί συνεταιρισμοί καί ό άπελευθερωτικός άγώνας» (1944,
727-731),
---- , «Οί συνεταιρισμοί στό παλιό καί τό τωρινό καθεστώς» (1944, 883890),
’Ασ., Κ., «Τό άγροτικό κίνημα στήν ’Ανατολική Μακεδονία καί τά καθήκον
τα τών κομμουνιστών» (1-5-1936, 19-22),
Άτσάλης, Α., «Οί διεκδικήσεις τής άγροτικής φτωχολογιού;» (1932, 487493),
---- , «Οί επικείμενοι άγώνες στήν ύπαιθρο» (1932, 635-637),
Αύγήτας, Κ., «Τά χρέη τών άγροτών» (1-7-1934, 20-24),
---- , «Ό άπολογισμός τής ’Αγροτράπεζας» (1935, 395-401),
---- , «Διδάγματα άπ’ τό σταφιδικό συνέδριο» (1935, 486-490),
---- , «“Ας πλουτίσουμε τήν πείρα μας άπ’ τήν έξέγερση τών σταφιδοπαρα
γωγών» (1935, 641-647),
---- , «Γιά ένιαία πολιτική οργάνωση στό χωριό» (15-2-1936, 21-23),
Βλατάς, Α., «Γύρω άπ’ τό άγροτικό μας ζήτημα» (1932, 250-254),
Ζεύγος, Γ., «Σχετικά μέ τήν έξάρτηση τής χώρας καί τά μισοφεουδαρχικά
υπολείμματα στο χωριό» (1-2-1934, 11-15) [Βλ. καί παρακάτω σ.
342],
---- , «Γιά τό σταφιδικό ζήτημα» (15-10-1934, 6-10),
---- , «Το άγροτικό κίνημα στήν Πελοπόννησο καί τά καθήκοντα τών κομ
μουνιστών» (15-5-1936, 21-24),
ΚΚΕ, «Πρόγραμμα τών άγροτικών διεκδικήσεων» (1935, 223-229),

στόν όποιο θά έργασθει ώς συντάκτης ώς τή μεταξική δικτατορία) Γραμματέας τοΰ
Σιάντου στήν ΠΕΕΑ, διευθυντής τής Ελεύθερης Ελλάδας (1945) κα'ι άρχισυντάκτης τοΰ Ριζοσπάστη (1946) εκπροσωπεί τό ΚΚΕ στή Δυτ Εύρώπη, όταν έντείνε-*’
ό εμφύλιος πόλεμος Βλ. καί τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
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---- , «Τό άγροτικό μας πρόβλημα (εισήγηση στό 7ο συνέδριο)» (1945,
831-879),
---- , « Άπόφαση τοϋ 7ου συνεδρίου για τό άγροτικό ζήτημα» (1945,10071013),
Κεδρίτης, Κ., «Ά π’ άφορμή τή συνέλευση της Συνομοσπονδίας τών Γεωρ
γικών Συνεταιρισμών» (1946, 142-143),
Κλαδευτήρας' « Ή κατάσταση καί τά καθήκοντα τοϋ ΚΚΕ στό χωριό (εισή
γηση στό 5ο συνέδριο)» (15-5-1934, 4-10),
---- , « Ό αύτόνομος έλαιοκομικός οργανισμός ληστρική φαγάνα για έλαιοπαραγωγικές μάζες» (1935, 6-9),
Λίνος, «Τό άγροτικό κίνημα Εύβοίας-Αύλίδος» (1-1-1934, 35-40),
---- , «Ή Α.Σ.Ο. είναι όργάνωση της Έθνοτράπεζας καί τών βιομηχάνων
για τή λήστεψη τών σταφιδοπαραγωγών» (1-2-1934, 16-23),
---- , «Οί άγροτικοί συνεταιρισμοί καί οί κομμουνιστές» (1935, 10-13, 5762,110-114, 149-152),
Ματσούκας, Ε., «Τά δάση καί ή άγροτική φτωχολογιά» (1932, 546-548),
Ρενό, «Νέες μέθοδες της μπουρζουαζίας γιά τή λύση τοϋ άγροτικοΰ ζητήμα
τος» (15-1-1932, 10-14),
Σγοΰρος, «Ή κατάσταση τής άγροτικής φτωχολογιού;» (1932, 479-483),
Σιάντος, Γ., «Τό άγροτικό πρόβλημα» (1945, 614-623, 750-757),
Σινάκος, Μ., «Πάνω στό σχέδιο προγράμματος για τό άγροτικό» (1932,
336-343),
[σύνταξη], «Τό άγροτικοχωρικό κίνημα» (1-5-1934, 39-45),
Τσακμάκης, Κ., «Οί κοινωνικές άσφαλίσεις στούς καπνεργάτες» (1932,
816-825),
Χαλκιάς, Θ., «Νά δυναμώσουμε τήν άγροτική μας δουλειά» (15-5-1934,
33-37),
---- , «Περισσότερη προσοχή στούς έργάτες γης» (1-6-1934, 36-39),
Χατζηδημήτρης, Δ., «Οί άδυναμίες καί ή δουλειά μας στό άγροτικό» (1-21933, 21-23).
Αγροτική Ένωση, δεκαπενθήμερο άγροτικό δργανο τοϋ ΚΚΕ, άρ. 1 (15-71927)' βλ. καί παραπάνω σ. 286 καί «Ανεξάρτητος», Κοινωνιολογικόν, 89.
Φτωχολογιά τοϋ κάμπου, δργανο τοϋ ΚΚΕ γιά τούς άγρότες (βλ. Ριζοσπά
στης, 23-7-1933,1).
γιά τό νομοθετικό έργο της ΠΕΕΑ βλ. Κείμενα της 'Εθνικής 'Αντίστασης,
Β ', 71-81, 107-113,113-116, 120-127.
γιά τά κείμενα τοΰ 'Ανταίου βλ. παρακάτω σ. 449.
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Μ εταφράσεις:
βλ. παραπάνω σ. 257
γιά τίς μτφ. της Κομμουνιστικής 'Επιθεώρησης βλ. παρακάτω σ. 379.
Κομμουνιστική Διεθνής, Πρόγραμμα, 37, 43-45, 49-51, 53-56, 60-61, 6667, 84-85, 89-90.
---- , «Έκκληση», 303-304.
Πηγές:
βλ. τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ Ιργου, σ. 333.
βλ. άκόμη:
Αένιν, Β. I., Άρθρα για τό άγροτικό, Ικδ. της ΚΕ τοΰ ΚΚΕ, [Βουκουρέστι]
1952.
[άνυπόγραφο], «Die Ereignisse» (βλ. παραπάνω σ. 275).
Kabaktschieff, «Die nationale und die Agrarfrage» (βλ. παραπάνω σ. 275).
Varga, Ε., «Die internationale Agrarknse», Die Kommunistische Internationa
le, XI, άρ. 12 (Άπρ. 1930), 675-684.
Βιβλιογραφία:
βλ. τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ ξργου, σ. 333/334, καί:
Kôssler, R., Dritte Internationale und Bauernrevolution, Frankfurt-New York
1982.
Μηλιός, Ό ελληνικός, passim.
Κ ατευθύνσεις έρευνας:
μονογραφία γιά τίς προσεγγίσεις τοΰ άγροτικοΰ ζητήματος καί τά πολιτικά
έρείσματα τοΰ ΚΚΕ στήν ύπαιθρο.

V. ΕΝΙΑΙΟΜΕΤΩΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

α) «'Εργατική Βοήθεια» (βλ. παραπάνω σ. 280), με δεκαπενθήμερο δργανο
τό Δελτίο της 'Εργατικής Βοήθειας (άρ. 1, Ίαν. 1928, ΰπεύθ. Γαλ.
Καζαντζάκη- νέα περ. 1-1-1929).
β) «Κοινωνική Αλληλεγγύη» (Ίαν. 1933' βλ. συνέντευξη τοΰ γραμματέα
της Β. Γεωργίου στούς Νέους Πρωτοπόρους, 3,1933,2-3), με δργανο:
Ή πορεία μας (1933).
γ) « Ελληνικό Τμήμα της Παγκόσμιας Επιτροπής Βοήθειας πρός τά θύμα-
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τα τοϋ χιτλερικού φασισμού» (Δεκ. 1933’ βλ. τήν ιδρυτική διακήρυξη
στούς Νέους Πρωτοπόρους, 4, 1934, 28).
δ) «Νέοι Πρωτοπόροι» (βλ. παρακάτω σ. 413) [γιά το «’Αντιπολεμικό
Μανιφέστο» βλ. Ό Νέος Ριζοσπάστης, 10-7-1932, 1, 2].
ε) «Σύνδεσμος τών Φίλων τής ΕΣΣΔ» (1931), μέ μηνιαίο δργανο: Οί φίλοι
τής ΕΣΣΔ, άρ. 1 ( Όκτ. 1931)·2 βλ. άκόμη: Γ. Άντωνιάδη, Έβδοξοζ
Άραβος.· Ό σοσιαλισμός στήν πράξη, εκδ. «Φίλων τής ΕΣΣΔ», 1932
’Αθήνα 21935, 31962.
στ) «Παιδική Βοήθεια» (Δεκ. 1932, με τήν πρωτοβουλία τοΰ Δ. Γληνοΰ- βλ.
Νέοι Πρωτοπόροι, 2, 1932, 460).
ζ) « ’Εθνική ’Αλληλεγγύη» (βλ. παραπάνω σ. 254).
η) «Έλληνοσοβιετικός Σύνδεσμος» (1945)'3 βλ. τίς αύτοτελεϊς δημοσιεύ
σεις του:

2
Ό «Σύνδεσμος» ακολουθεί τήν 4μόλογη πρακτική πού άναπτύσσουν στίς άρχές
τής δεκαετίας τοϋ ’30 τά ΚΚ τής Δυτ. Εύρώπης στά πλαίσια τής «Comité internatio
nal des Amis de Γ Lmon soviétique» βλ L'Appel des Soviets, revue mensuelle des Amis
d e l' URSS (Paris 1931), Vérités sur l'Union Soviétique. Bulletin du Comité Internatio
nale der amis de Γ Union Soviétique (Berlin 1931/1932). Στή διοίκηση τοΰ «Συνδέ
σμου» βρίσκονται ό Βασ. Πάνου (βλ. παρακάτω σ. 665) καί ό γιατρός Γιάννης Άντωνιάδης (1891-;), πού άρθρογραφεΐ στούς Φίλους (βλ. « Ή Σοβιετική παραγωγή
φαρμακευτικών είδών», άρ. 4, Ίαν. 1932, 19-23), στον Ριζοσπάστη (βλ. Ζορμπαλά,
Σημαία, 159) καί στους Νέους Πρωτοπόρους, μεταφράζει άπό τά ρωσικά (Π. Λαφάργκ, Δικαίωμα στήν τεμπελιά, Ά&ήνα 1934' Ρουμπακίν, Ή προστασία τής δημο
σίας υγείας στήν Ε ΣΣ Δ , ’Αθήνα 1933) καί δημοσιεύει αύτοτελώς: A i Κοινωνιχα'ι
’Ασφαλίσεις εις τήν Σοβιετική ν Ένωσιν, ’Αθήναι 1930' Ή ζωή όπως τήν είδα στίς
Σοβιετικές Χώρες, ’Αθήνα 1931" Ή διατροφή τών έν Έλλάδιέργαζομένων, ’Αθήναι
1932' Σ τή Γάβδο, το νησί τοΰ θανάτου, ’Αθήνα 1936' Γιά τήν ΰγειά, τή γιατρειά, τήν
έπιβίωση μας, ’Αθήνα 1945. Μέλος τής ΚΕ τοΰ «Συνδέσμου» είναι καί & 'Ιορδάνης
Ίορδανίδης (βλ παρακάτω σ. 454)
3. Ό «Έλληνοσοβιετικός Σύνδεσμος» ιδρύεται τον Μάιο τοΰ 1945 μέ τό έξης
Διοικητικό Συμβούλιο: Ν. Κιτσίκης (πρόεδρος), Ν. Καζαντζάκης (άντιπρόεδρος), X.
Θεοδωρίδης (γ. γραμματέας), Έλλη Λαμπρίδη καί Χρ. ΕύελπΙδης (μέλη). Στά ιδρυ
τικά του μέλη συγκαταλέγονται καί οί Γ. Άντωνιάδης, Ή λ. Ήλιοΰ, Ρ. Ίμβριώτη,
Ν. Καρβούνης, Γ. Κορδάτος, Στ Κρητικός, Π. Λεκατσάς, Κ. Μαρίνης, Ά . Ρουσοπούλου, Ά γγ. Σικελιανός, Κ. Σκλάβος, Κ. Σωτηρίου. Ό υφηγητής Κ. I. Δεσποτόπουλος
αναλαμβάνει πρόεδρος τοΰ « Έλληνοσοβιετικοΰ Συνδέσμου Νέων» (βλ. παρακάτω σ
471 καί τό άρθρο του «Σοβιετικά νιάτα», 'Ελεύθερα Γράμματα, Β ', 1946, 144). Ό
«Σύνδεσμος» έχδίδει τό μηνιαίο Δ ελτίο (1945, 1946, 1947), πραγματοποιεί ομιλίες
χαί οργανώνει μαθήματα γιά τήν εκμάθηση τής Ρωσικής μέ βάση εγχειρίδιο πού
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’Αποστόλου Λ., Λένιν, Ά&ήνα 1947.
Δεσποτόπουλος, Κ., Ή κοσμοιστορική σημασία τής ΕΣΣΔ, Ά&ήνα 1945.
Γκόπνερ, Σ., Ή ορμητική άνοδος τοϋ πολιτισμοΰ στήν ΕΣΣΔ, είσαγ. Ν.
Καζαντζάκη, Ά&ήνα 1945.
Έλληνοσοβιετικός Σύνδεσμος Καταστατικό, Ά&ήνα 1945.
Καζαντζάκης, Ν. κ.ά., ΕΣΣΔ 1917-1945, Ά&ήνα 1945.
Κιτσίκης, Ν. κ.ά., Ή 'Οκτωβριανή έπανάσταση, Ά&ήνα 1947.
Μολότωφ, Β. Μ., Λόγος στα τριάντα χρόνια της Μεγάλης 'Οκτωβριανής
Σοσιαλιστικής Έπανάστασης, Ά&ήνα 1947.
θ) «ΕΠ-ΑΝ» (βλ. παραπάνω σ. 98 καί παρακάτω σ. 448).
ι) κινήσεις ειρήνης (βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ Ιργου καί D. Tsakiris,
Militer und Friedensbewegung in Griechenland, Diss., Frankfurt a.M.
1992, 191-203- πρβλ. Τό παγκόσμιο συνέδριο όπαδών τής Ειρήνης,
Ικδ. «Λεύτερης Ελλάδας», χ.τ. 1949).
Γιά τούς «Παλαιούς Πολεμιστές» βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ
Ιργου, σ. 362-368' για τήν άνεπιτυχή άπόπειρα «άνασύνταξης» τής
« 'Ομοσπονδίας παλαιών πολεμιστών καί θυμάτων πολέμου)) βλ. «Θέ
σεις» τοΰ Γου συνεδρίου [Μάρτ. 1927], Επίσημα κείμενα, Β' 211 « Άπόφαση» τής όλομέλειας τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ [ Ίούλ. 1927], Επίση
μα κείμενα, Β ', 368-371 (με τή μνεία της άπόφασης πού Ιλαβε ή ΕΕ
τής ΚΔ ((σχετικά με τόν κίνδυνο καί τήν πάλη κατά τοΰ πολέμου»'
Ριζοσπάστης, 11 ώς 22-8-1927, 3). Πρβλ. Ριζοσπάστης, 15-8-1931,
1-2, Κομμουνιστική Διεθνής, «Έκκληση», 299, Β. Βασιλείου, «Τό
παλαιοπολεμιστικό κίνημα καί τό Κόμμα», Κομμουνιστική Επιθεώ
ρηση (1935, 23-28), Κόκκινου έφεδρου, «Τά έφεδρικά ταμεία Κρήτης»,
Κομμουνιστική Επιθεώρηση (1935, 76-87), Μήτσου Κόκκινου, «Ή
μιλιταριστικοποίηση τής νεολαίας καί τά κα&ήκοντά μας», Κομμουνι
στική Επιθεώρηση (1935, 136-138), Θ. X., «Ή άντιμιλιταριστική
δουλειά καί τό Κόμμα μας», Κομμουνιστική Επιθεώρηση (1934, 3740). Για τή δραστηριότητα τής « 'Ομοσπονδίας Αναπήρων καί Θυμά-

έπιμελήθηκε ή Ά λ. Άλαφούζου (βλ Ελεύθερα Γράμματα, Β ', 1946,103· πρβλ καί
περίληψη όμιλίας της στό ίδιο περιοδικό, 224, 228). Στήν Κατοχή ή Κ.Ο Α. θά
✓.υκλοφορήσει τά Σοβιετικά Νέα (άρ. 20, 7-11-1943), καί μέ τον ίδιο τίτλο τό «Τμήux τύπου τής έν Έλλάδι Πρεσβείας τής Σοβιετικής Ένώσεως» θά εκλαϊκεύει άργότερα (1957) τίς «κατακτήσεις» τής Ε ΣΣ Δ , μέ προφανή αυτοσυγκράτηση στόν προ
παγανδιστικό τόνο
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των Πολέμου» (με μηνιαίο δργανο τή Φωνή των Θυμάτων, περ. Β ', άρ.
1, Ίαν. 1930) βλ. Ριζοσπάστης, 16-6-1929, 1, καί Αιβιεράτος, Κοι
νωνικοί, Α ', 95-96. Για τίς «αντιφασιστικές ενώσεις» βλ. Ριζοσπά
στης, 11-7-1931, 2· 15-8-1931, 2· Επίσημα κείμενα, Γ ', 277, 331334. Για τή θεώρηση τοϋ «φασισμού» βλ. τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ
τοΰ έργου, σ. 328-329, καί παρακάτω, στον παρόντα τόμο, σ. 113. Γιά
τήν άντιπολεμική δράση τής ΟΚΝΕ βλ. παρακάτω σ. 291. Στά άντίστοιχα διεθνή έντυπα, πού διευθύνει ή εμπνέει ό Η. Barbusse, δημοσιεύ
ονται ειδήσεις καί σχόλια για τήν Ελλάδα· γιά παράδειγμα στό Front
Mondial, organe bi-mensuel du Comité mondial de lutte contre la guerre
et le fascisme: [άνυπόγραφο], «La révolte de Kalpaki» (II, άρ. 7, 1-11934, 6), D. Kalinkov, «Le danger de guerre» (II, άρ. 20, 15-7-1934,
7)· βλ. έπίσης: Clarté, revue mensuelle du Comité mondial contre la
guerre et le fascisme: R. de Jouvenel, «Métaxas, agent de Hitler» (άρ. 11,
Ίούν. 1937, 284-272). Γιά τή μετακατοχική περίοδο βλ., ένδεικτικά,
τά έντυπα Φωνή τοϋ έφέδρου, Αναπηρική Επιθεώρηση καί Ό αγώ
νας των φυματικών. Πρβλ. Φρ. Θεοφανίδη, ’Ανάπηροι, οί πρωτοπόροι
τής λευτεριάς, ’Αθήνα 1946.

VI. ΟΚΝΕ ΚΑΙ ΕΠΟΝ

α) ’Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών τής 'Ελλάδας (ώς τήν αύτοδιάλυσή της, Φεβρ. 1943):
Έ ρ γα :
ΚΚΕ, « ’Απόφασις» τής ΚΕ καί τής ΟΚΝΕ, Ριζοσπάστης, 27-10-1926, 1
[= Επίσημα κείμενα, Β ', 159-162· γιά τήν άπόρριψη τής «άριστερής
δημοκρατίας», συνθήματος πού είχε έκλαικευθεϊ καί στή Νεολαία).
---- , « ’Ανακοίνωση» τής ΚΕ καί τής ΟΚΝΕ, Ριζοσπάστης, 10-3-1927, 1
[= Επίσημα κείμενα, Β', 201-202· γιά τήν έκδοση τής Μαρξιστικής
Βιβλιοθήκης].
-----, « ’Απόφαση» τοΰ 3ου συνεδρίου [Μάρτ. 1927], Επίσημα κείμενα, Β ',
238-240 [γιά τήν κατάσταση τής ΟΚΝΕ, «τμήματος» τοΰ ΚΚΕ πού
«ύποτάσσεται στήν πολιτική κατεύθυνσή» του].
---- , «’Ανακοινωθέν» τοΰ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 18-4-1927, 1 [= Επίσημα
κείμενα, Β ', 274-275- για τό Α ' συνέδριο τής «έργαζόμενης νεολαίας
’Αθηνών καί Πειραιώς»].
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---- , « ’Ανακοινωθέν» τών Άγκίτ-Πρόπ τοΰ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ, Ριζοσπά
στης, 4 καί 19-6-1927, 2 [= ’Επίσημα χείμενα, Β ', 325, 333- το Ε γ
χειρίδιο Κομμουνιστικής Πολιτικής ώς «βάση τής δευτεροβάθμιας
μόρφωσης για τή νεολαία»].
---- , « ’Ανακοίνωση» τής Γραμματείας καί τής ΟΚΝΕ, Ριζοσπάστης, 276-1927, 1 [= ’Επίσημα κείμενα, Β ', 340" γιά τήν ένταξη τών μελών
τής «3ης κατάστασης» στήν ΟΚΝΕ],
---- , «’Απόφαση» τοϋ ΠΓ [Ίούλ. 1927], ’Επίσημα χείμενα, Β ', 364 [ή
«άνάγκη ιδιαιτέρας προσοχής πρός το κίνημα τών νέων»].
---- , «'Οδηγίες» τών Άγκίτ-πρόπ τοΰ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ, Ριζοσπάστης,
20-8-1927, 1 [= "Επίσημα χείμενα, Β ’, 408-409' για τον εορτασμό
τής «Διεθνοΰς ήμέρας τών νέων»].
---- , « ’Ανακοίνωση» τών Άγκίτ-πρόπ τοΰ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ, Ριζοσπά
στης, 7-9-1927, 1 [= 'Επίσημα χείμενα, Β ', 413" για τή μελέτη τών
«άντιμιλιταριστικών» άρθρων τοΰ Ριζοσπάστη).
---- , «Γιά τήν περιφρούρηση τής ένότητος καί τής υπόστασης τοΰ Κόμμα
τος» [Σεπτ. 1927], ’Επίσημα χείμενα, Β ', 428 [άπάντηση στόν Πουλιόπουλο ώς πρός τήν πολιτική τής ΟΚΝΕ].*
---- , «Χαιρετισμός» τοΰ ΠΓ [Δεκ. 1927], 'Επίσημακείμενα, Β ', 474 [στή
«νεαρά φρουρά τοΰ έλληνικοΰ προλεταριάτου καί τής άγροτιάς» μέ τήν
ευκαιρία τής 5ης επετείου τής ΟΚΝΕ],
---- , «'Οδηγίες» πρός τά Άγκίτ-πρόπ τοΰ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ [Ίαν.
1928], 'Επίσημα κείμενα, Β ', 488-490 [γιά τόν έορτασμό τών έπετείων τοΰ θανάτου τών Λένιν, Lebknecht καί Luxemburg στή Νεο
λαία],
---- , « Άπόφαση» τοΰ 4ου συνεδρίου [Δεκ. 1928], 'Επίσημα κείμενα, Β ',
607 [γιά τήν «ένίσχυση τής δουλειάς τοϋ Άγκίτ-πρόπ» τής ΟΚΝΕ].
---- , «Πρόγραμμα» τοΰ ΕΜΕΑ [Φεβρ. 1927], 'Επίσημα κείμενα, Γ ', 1823 [γιά τίς διεκδικήσεις τής «έργατοαγροτικής νεολαίας»].
---- , «Άπόφαση» [Ίούν. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 51-52 [ή συμμετοχή τής ΟΚΝΕ στήν «καμπάνια κατά τοΰ πολέμου καί τοΰ ίδιωνύ-

4
Βλ. καί: Πρός τούς νέους. Οί άπάφεις τής 'Αντιπολίτευσης μίσ α στην ΟΚΝΕ,
Αθήνα 1927 Τ4 κείμενο υπογράφουν οί Μ. Μουντράκης, Ν. Μανουσάκης καί Π.
Π ιπάζ. Ό δεύτερος σύντομα επιστρέφει στήν ΟΚΝΕ- βλ τ6 άρθρο του « Ό κεντρο/.ικβινταρισμάς έγκαταλείπεται άπ6 τούς 4πα8ούς του», Ριζοσπάστης, 30, 31-81928 .Ί
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, « ’Απόφαση» [ Ίούν. 1929], ’Επίσημα χείμενα, Γ ', 59-69 [ή ΟΚΝΕ
ώς το «πιό σημαντικό δργανο της αντιπολεμικής καί άντιμιλιταριστικης δράσης» τοϋ ΚΚΕ].
, «Προκήρυξη» τοϋ ΚΚΕ καί τής ΟΚΝΕ [Δεκ. 1930], ’Επίσημα κείμε
να, Γ ', 216-217 [για τήν ισόβια καταδίκη τών κομμουνιστών φαντά
ρων τοΰ Καλπακίου].
, «’Απόφαση» τοΰ ΠΓ [Δεκ. 1930], ’Επίσημα κείμενα, Γ ', 218-219
[γιά τή δημοσίευση στό Νέο Λενινιστή άρθρου τοΰ Χαίτά, ήγέτη τοΰ
«μπλόκ της δεξιάς»].
---- , «Χαιρετιστήριο» [Δεκ. 1930], ’Επίσημα κείμενα, Γ ', 220-221 [για
τά 8 ετη δράσης τής ΟΚΝΕ πού καλείται νά μήν παρασυρθεΐ άπό τό
«δεξιό κίνδυνο»].
---- , « ’Ανακοίνωση» τοΰ ΠΓ [ Ίαν. 1931 ], 'Επίσημα κείμενα, Γ ', 222 [οί
«έντολες τοΰ γραφείου» τής ΟΚΝΕ δεν στοιχοΰν πρός τή «γραμμή τοΰ
Κόμματος»].
---- , «’Ανακοίνωση» τοΰ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 28-1-1931, 1-2 [= 'Επίσημα
κείμενα, Γ ', 223-225' ή απόπειρα τοΰ «μπλόκ τής δεξιού;» νά μετατρέ
ψει τήν ΟΚΝΕ «σ’ 2να δεύτερο Κόμμα που πολεμάει τό έλληνικό
τμήμα τής ΚΔ»].
---- , « ’Ανακοίνωση» τοΰ ΠΓ, Ριζοσπάστης, 1-2-1931, 1 [= 'Επίσημα κεί
μενα, Γ ', 229-230' ή έκδίπλωση «άνοιχτής συζήτησης έπί τών ζητημά
των πού άπασχολοΰν σήμερα» τό ΚΚΕ χωρίς νά αποδυναμώνεται ή
«πολιτική καθοδήγηση» τής ΟΚΝΕ άπ’ αύτό].
---- , « ’Απόφαση» τής 4ης όλομέλειας [Δεκ. 1931 ], 'Επίσημα κείμενα, Γ ' ,
327/328 [γιά τίς σχέσεις ΟΚΝΕ καί ΚΚΕ μετά τήν «Έκκληση» τής
ΚΔ καί τήν έξουδετέρωση τής «όπορτουνιστικής αντίληψης ότι ή άντιμιλιταριστική δουλειά άποτελεΐ άπασχόληση δχι τοΰ Κόμματος, άλλά
τής Νεολαίος»].
---- , « ’Απόφαση» τοΰ ΠΓ [ Άπρ. 1932], 'Επίσημα κείμενα, Γ ', 395-399
[γιά τή «δουλειά τής ΟΚΝΕ στήν πάλη κατά τοΰ πολέμου καί κατά
τής έπέμβασης ένάντια στήν ΕΣΣΔ» πού δέν μπορεϊ νά κριθεΐ «ικανο
ποιητική»].
---- , «Χαιρετισμός» γιά τά δεκάχρονα τής ΟΚΝΕ, Ό Νέος Ριζοσπάστης,
27-11-1932, 1 [= 'Επίσημα κείμενα, Γ ', 455' μέ τήν εΰχή νά μετατραπεΐ σέ «μαζικό άκατανίκητο φρούριο τής εργαζόμενης νεολαίος»].
---- , « Άπόφαση» τής 6ης ολομέλειας [ Ίαν. 1934], 'Επίσημα κείμενα, Δ ’,
34 [ή ΟΚΝΕ «πρέπει νά γίνει ή φαρδειά μαζική οργάνωση τών νέων
έργατών καί άγροτών»].
, « Απόφαση» τοΰ 5ου συνεδρίου [Μάρτ. 1934], 'Επίσημα κείμενα, Δ ' ,

Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ TOT « ΜΑ ΡΞ ΙΣΜΟ Τ-ΛΕΝ I ΝIΣΜ ΟΪ »

29.1

60/61 [ΟΚΝΕ καί «κατάχτηση τής έργατικής καί έργαζόμενης νεο
λαίας»].
---- , «’Απόφαση» τής 4ης όλομέλειας [Σεπτ. 1935], Επίσημα χείμενα,
Δ ', 250-251 [ένθάρρυνση τής ΟΚΝΕ νά μετατραπεΐ σε «πλατειά,
λαϊκή όργάνωση τής νεολαίας» καί νά συγκροτήσει τό «πιό πλατύ
ένιαϊο μέτωπο νεολαίας»].
---- , «’Απόφαση» τής 4ης όλομέλειας [Σεπτ. 1935], Επίσημα χείμενα,
Δ ', 254-255 [«άπό κοινοϋ» τό ΠΓ τοΰ ΚΚΕ καί ή ΚΕ τής ΟΚΝΕ νά
«έπεξεργασθοΰν» τίς άποφάσεις τοΰ 7ου συνεδρίου τής ΚΔ καί τοΰ 6ου
συνεδρίου τής Διεθνοΰς τών Νέων].
---- , « ’Αποφάσεις» τοΰ 6ου συνεδρίου [Δεκ. 1935], Επίσημα χείμενα, Δ ' ,
297-299,305 [τό «πρόβλημα τής ριζικής άλλαγής τοΰ χαρακτήρα» τής
ΟΚΝΕ μέ τή δημιουργία μιας «ενιαίας πλατείας άντιφασιστικής όργάνωσης τών νέων», «άνεξάρτητης άπό κόμματα» καί μέ «σεβασμό τών
ιδεολογικών καί θρησκευτικών πεποιθήσεων» τών μελών της- άντίστοιχα ό μετασχηματισμός της σέ «πλατεία άντιφασιστική όργάνωση
ολόκληρης τής νέας γενεάς στήν ύπαιθρο»].
---- , «Συμφωνητικό» ΚΚΕ καί ΑΚΕ [ Ίούλ. 1936], 'Επίσημαχείμενα, Δ ',
400 [τό «Λαϊκό Μέτωπο» για τήν «παιδεί'α καί τόν άθλητισμό»].
---- , «’Απόφαση» Ριζοσπάστης, 12-3-1939, 1 [= 'Επίσημα χείμενα, Δ ',
456-459· τό «καθήκον» τής ΟΚΝΕ, σε συνεργασία μέ «δλες τίς νεολαιίστικες άντιδικτατορικές όργανώσεις», νά διεξαγάγει «συνεχή άντιδικτατορική πολιτική καί όργανωτική δουλειά μέσα στήν πλατειά μάζα
τών μελών τής ΕΟΝ»- βλ. καί ’Ελευθερίου, 7ο Πολυτεχνείο, 15].
---- , «’Απόφαση» τής ΚΕ [Σεπτ. 1941], 'Επίσημα χείμενα, Ε ', 79 [ή
«όργάνωση καί ή φαρδειά ανάπτυξη τοΰ κινήματος τής Νεολαίας» στά
πλαίσια τοΰ ΕΑΜ],
--- , « ’Απόφαση» τής 8ης ολομέλειας [ Ίαν. 1942], ’Επίσημα χείμενα, Ε '
[γιά τό ΕΑΜ τής «νέας γενιάς»].
— , «’Απόφαση» τής Β' Πανελλ. Συνδιάσκεψης [Δεκ. 1942], ’Επίσημα
χείμενα, Ε ', 124 [ό ρόλος τής ΟΚΝΕ στή συγκρότηση «ένιαίας όργάνωσης τής νέας γενιάς»].
— , «Διακήρυξη» τοΰ ΕΑΜ Νέων [Φεβρ. 1942],5 Κείμενα τής Εθνιχής
"Αντίστασης, Α ', 505-506.

5
Πρίν άπό τή σύσταση τής ΕΠΟΝ είχαν έμφανισΟεϊ τά ίντυπα- Λευτεριά,
οογανο τής Κ Ε τοϋ Ε Α Μ Νέων (άρ. 5, Φεβρ 1943), Μαθητική Φωνή (τοΰ ΕΑΜ
ΜϊΟητών), Γοοθιά (τής ΟΚΝΕ), Μ αχητής (τής ΟΚΝΕ Σπουδαστών)- βλ. Fleischer,
"Ή Ελλάδα», 35. 40. 41
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Νεολαία, Ή, δργανο τής ΟΚΝΕ, περ. Δ ', άρ. 1 (Σεπτ. 1926), μέ όρισμένες
διακοπές, ώς τήν αύτοδιάλυση τής ΟΚΝΕ (βλ. νέα περίοδος, άρ. 6,
Άπρ. 1942· βλ. έπίσης Βαρών, 'Ελληνικός, Α ', 16-19).
Νέος Λενινιστής, Ό, δεκαπενθήμερο δελτίο τής ΟΚΝΕ, Α', άρ. 1 (8-121926)· μηνιαίο θεωρητικό δργανο τής ΟΚΝΕ, άρ. 9 (Αϋγ. 1927)· μη
νιάτικο περιοδικό τής ΟΚΝΕ έπαναστατικής θεωρίας, πολιτικής και
λογοτεχνίας, Γ ', άρ. 21 (Δεκ. 1930).
Βιβλιοθήκη Νέου Λενινιστή, δεκαπενθήμερο περιοδικό, άρ. 1 (1-11-1927)·
άρ. 21-22 (Φλεβ.-Μάρτ. 1929), ίπου τά αυτοτελή φυλλάδια:
ΟΚΝΕ, Ό πυρήνας της Κομμουνιστικής Νεολαίας, Αθήνα 1927 (άρ.
1 )·
---- , ’Αποφάσεις τής Β ' ολομέλειας τής ΚΕ., Αθήνα 1928 (άρ. 8)·
Μ. Νικολάου [= Αποστόλου, Λ.], Ή 'Ομοσπονδία Κομμουνιστικών
Νεολαιών 'Ελλάδος, 1922-1928, Αθήνα 1928 (άρ. 14-15) [βκρισία
στόν Ριζοσπάστη, 25-8-1928, 2)·
ΟΚΝΕ, ΚΕ, Δύο χρόνια δράσης τής ΟΚΝΕ, 1927-1928, Αθήνα 1928
(άρ. 19-20)·
ΟΚΝΕ, Θέσεις και άποφάσεις τοϋ IV συνεδρίου, Αθήνα 1929 (άρ.
21 - 22 ).

βλ. καί παρακάτω σ. 297.
Έργατόπουλο, άρ. 1 (Ίούν. 1929" παιδική εφημερίδα της ΟΚΝΕ Αθηνών
βλ. Τσιντζιλώνης, ΟΚΝΕ, 157).
στά πλαίσια τοΰ « Άντιδικτατορικοΰ Μετώπου Νέων» (που συστάθηκε μέ
τή συμμετοχή της ΟΚΝΕ στίς άρχές τοϋ 1937):
'Ελευθερία (δακτυλ.),
Φλόγα, άρ. 1 (8-10-1937" βλ. 'Επίσημα κείμενα, Δ ', 530, καί Πανοπούλου-Τσικνάκης, 'Ελληνικός, 33-34, 123-124, 134-135).
για τά έντυπα: Νεολαία τής Θεσσαλονίκης, Νεολαία τής Λαμίας, Νεο
λαία τών Ίωαννίνων, Αυγή (Ηράκλειο), Λευτεριά (Βόλος), Νεανική
Δράση ( ’Αθήνα), Νέος 'Αντιφασίστας ( ’Αθήνα), 'Αλήθεια (Πειραι
άς) βλ. Νεολαία, άρ. 544/7 (4-1-1937), 6.
Έλ Τζιόβενο (Θεσσαλονίκη, στή ladino).
γιά τά πολυγραφημένα άντιμιλιταριστικά Ιντυπα πού διακινούσε ή ΟΚΝΕ
(π.χ. Φαντάρος, Στρατών<χς κλπ.) βλ. παραπάνω σ. 249 (στό ’Αρχείο
της ΚΔ σώζεται καί ό Νέος Κομμουνιστής, χωρίς Ινδειξη τών ύπολοίπων στοιχείων),
γιά τούς φοιτητές μέλη της ΟΚΝΕ καί τήν επιρροή τους:
’Επαναστατικό Δίκαιο, δργανο τοϋ Κομμουνιστικοΰ πυρήνα τής Νομικής
Σχολής ’Αθηνών, άρ. 6 (Άπρ. 1928),

Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ TOT «Μ Α ΡΞI ΣΜ Ο Τ-Λ Ε ΝI Ν IΣ ΜΟ Τ »

295

Φοιτητική Σημαία, δργανο της α 'Αριστερής Παράταξης Φοιτητών» (βλ. Ό
Νέος Ριζοσπάστης,6 23-7-1933, 1' πρβλ. Έλεφάντης, Ή επαγγελία,
298· γιά τή «Φιλειρηνική Ένωση ’Οργανώσεων Νέων» βλ. Ριζοσπά
στης, 4-7-1936, 3, καί Τσιντζιλώνης, ΟΚΝΕ, 218-222· γιά τήν
« Ένωση Νέων Ελλάδος», με τήν πρωτοβουλία τοΰ Καρβούνη κατά
τήν άνοιξη τοΰ 1935, βλ. Άχ. Μπλάνα, «Πώς φτάσαμε στήν ΕΠΟΝ»,
Ριζοσπάστης, 3-3-1985, 9, καί Τσιντζιλώνης, ΟΚΝΕ, 201-204· γιά
τήν «Ένωση Προοδευτικών ’Οργανώσεων Φοιτητών-Σπουδαστών»,
στήν όποία μετείχε καί ή ΟΚΝΕ, καί το Α ' Πανελλήνιο Συνέδριο βλ.
Ριζοσπάστης, 23, 25, 30-5-1936, 3).
Φοιτητική Συντροφιά, δεκαπενθήμερη φοιτητική εφημερίδα, άρ. 1 (Φεβρ.
1926), περ. Β ', άρ. 1 (1-2-1929) (βλ. καί Λ. Πολίτης, «Ή Φοιτητική
Συντροφιά καί ή ιστορία της», Νέα 'Εστία, 22, Χριστούγεννα 1937,
75-79, Λ. ’Αλιβιζάτου, «Φοιτητική Συντροφιά, 1925,1926», Σύγχρο
να Θέματα, άρ. 15, Σεπτ. 1982, 25-63).
Μελέτη-Κριτική, μηνιαίο δργανο τοϋ « Άκαδημαικοϋ 'Ομίλου», Α', άρ. 1
(Φεβρ. 1932) (στή συντακτική επιτροπή τοΰ περιοδικοΰ μετέχει ό Θ.
Λυκογιάννης καί στούς συνεργάτες του συγκαταλέγονται οί Ρ. Ίμβριώτη, Γ. Κοτζιούλας, Σ. Κωνσταντόπουλος, "Α. Προκοπίου κλπ.· βλ.
καί Γ. ’Αλισανδράτος, « Ό ' ’Ακαδημαϊκός Όμιλος’ τής Φιλοσοφικής
Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών (1925-1936)», Πρακτικά Διε
θνοΰς Συμποσίου, Ή Ιστορικότητα της παιδικής ήλικίας καί της νεό
τητας, Β ', ’Αθήνα 1986,667-680- πρβλ. «Ιστορία τοϋ Άκαδημαικοϋ
•Ομίλου», Μελέτη-Κριτική, άρ. 1, Φεβρ. 1932, 23-25).
ή όμάδα «Πρωτοπόροι φοιτητές», πού ύπόκειται στήν «Ένωση Πρωτοπό
ρων Ελλάδας» (βλ. Πρωτοπόροι, 1931, 200), πλαισιώνει τούς Πρω
τοπόρους καί τούς Νέους Πρωτοπόρους, όπου:
Φερεντΐνος, Στ., « Ή άπεργία τών φοιτητών τής ’Αθήνας» (1930, 29),
[άνυπόγραφο], «Τά φοιτητικά» (1931/1932, 11-12),
---- , «Γιατί άγωνίζεται ή φοιτητική φτωχολογιά» (1932, 442-443),
Κλαδευτής [Μουζενίδης], T., «Τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης»
(1931,98-99),

6
Διαρκής είναι ή άρθρογραφία τοϋ Ριζοσπάστη γιά τά φοιτητικά θέματα· γιά
"αράδειγμα· «Τό Πανεπιστήμιο σέ αναβρασμό» (5 ώς 11-10-1927,1/2), Γ. Μυρτής,
" Ό αγώνας τών φτωχών φοιτητών καί οί έλιγμοί τής Πρυτανείας» (18-11-1927, 2),
I’ Μυρτής, « ' Η προδοσία τής φοιτητικής απεργίας» (26-11 -1927, 3 ), « Ή άπεργία
-ών φοιτητών» (20-11-1927, 1).
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[άνυπόγραφο], «Οί απεργίες καί οί φοιτητές» (1932, 452),
---- , « Ή προλεταριακή νεολαία, φορέας τοϋ καινούργιου πολιτισμοΰ»
(1934, 98-99),
Σωρείτης, Γ., «Στον αυλόγυρο τοΰ Πανεπιστήμιου», «Στό προαύλιο
τοΰ Πανεπιστήμιου», «Χιτλερική προπαγάνδα στήν άνώτερη έκπαί
δευση» (1936, 76-77, 194-195, 235-236).
Κ(λαδευτής), T., «Τό φοιτητικό συνέδριο» (1936, 234-235, 275-276).
δημοσιεύματα στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση:
ΑΒΗ, «Γιά τή δουλειά μας στούς κληρωτούς» (15-4-1936, 19-22),
Άλμετίδης, Θ., «Πρέπει νά καταχτήσουμε τή Μακεδονική νεολαία» (1935,
453-456),
Βασιλείου, Β., «Τά καθήκοντα τής ΟΚΝΕ στόν άντιμιλιταριστικό άγώνα»
(1935, 549-552),
---- , «Ή άγροτική δουλειά της ΟΚΝΕ» (1935, 694-696),
---- , « Ή Κομμουνιστική Νεολαία θά βρεθεί στίς πρώτες γραμμές» (1935,
697-698),
Βράχος, Κ., «Πώς δέν πρέπει νά καθοδηγοΰμε τή νεολαία» (1-2-1933, 1416),
Βρεττός, «Λόγος στό VI συνέδριο της Κομμουν. Διεθνοΰς τών Νέων» (1935,
788-795),
Θαλής, Φ., «Πάνω στό φοιτητικό ζήτημα» (15-11-1934, 37-40),
Καραλής, «Τό 6ο συνέδριο της ΚΔΝ καί ή ΟΚΝΕ» (1935, 833-835),
Κ(λαδευτής), Τ. «Γιά τή μαζικοποίηση τής ΟΚΝΕ» (1935, 440-443, 506510),
---- , «Οί ύποδείξεις της 5ης ολομέλειας της Κ.Ε. της Ο.Κ.Ν.Ε.» (1-61933, 5-10· 15-6-1933, 10-14),
---- , «Τό ενιαίο μέτωπο της νέας γενεάς» (15-3-1936, 9-11),
Κόκκινος (βλ. παραπάνω σ. 289),
ΚΚΕ, «Ή άπόφαση τής 8ης ολομέλειας γιά τήν όργάνωση τοΰ ένιαίου
μετώπου της νεολαίας» (1935, 436-439),
Λαδάς, Γ., «Μεγαλύτερη προσοχή στόν έργατικό άθλητισμό» (15-3-1934,
38-40),
Λ., Α.Ρ., «Πάνω στίς άπεργίες φοιτητών-μαθητών» (15-4-1936, 13-14),
Λ-ου, «Γιά νά γίνει ή ΟΚΝΕ άρχηγός τών μαζών της φτωχής νεολαίας»
(1935, 448-452),
Μ., Μήτσου, «Ή καθοδήγηση τής ΟΚΝΕ» (1935, 665-667),
---- , «Ή ένότητα τών δυνάμεων τής Ελληνικής Νεολαίας» (15-1-1936,
13-16),
Νεολαίος, «Τό ζήτημα της κομματικής καθοδήγησης της ΟΚΝΕ» (15-61934, 36-38),

Η ΕΔΡΑΙΩΣΗ TOT « ΜΑ ΡΞIΣ MO Τ-Λ Ε ΝI Ν11 ΜΟ V»

297

ΟΚΝΕ, «Οί υποδείξεις της 5ης ολομέλειας της ΚΕ» (1-6-1933, 7-8),
Πελαγίτης, Ν., «Οί φοιτητικές οργανώσεις καί τά καθήκοντα τών κομμουνι
στών φοιτητών» (1935, 553-555),
Φλωκίδης, Ν., «Ένας απολογισμός καί μερικά καθήκοντα» (1935, 444445),
---- , « Ή κομματική γραμμή γιά νά καταχτήσουμε τίς πλατειές μάζες της
νεολαίας» (1935, 545-548),
ψ., « Ή διεθνής ήμέρα νέων μέρα ένιαίου μετώπου πάλης» (1-9-1934,8-9),
---- , «Γιά τήν αναδιοργάνωση τών πανεπιστημιακών οργανώσεων της
Κομμουνιστικής Νεολαίας» (1935, 180-183),
---- , «Ή καμπάνια της ΔΗΝ είνε γιά τήν ΟΚΝΕ μάχη ένάντια στόν
οργανωτικό καί πολιτικό σεχταρισμό» (1935, 446-447),
«Νεολαίος», «Ό Ζαχαριάδης καί ή νέα γενιά» (1942, 181-186),
Νέος, Β., «Ό σ. Νίκος Ζαχαριάδης καί ή νέα γενιά» (1942, 223-224),
Βορεινός [Ντούβας], Γ., Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας, Μόσχα 1932
(ρωσ.).
Μ εταφράσεις:
Λένιν, Ν., Ό ρόλος της κομμουνιστικής νεολαίας, «Βιβλιοθήκη της ΟΚΝΕ»,
άρ. 1, ’Αθήνα 1924.
Μπερνάρ, ’Α., ’Εγχειρίδιο τής Κομμουνιστικής Πολιτικής, μέ «Πρόλογο»
(α '-γ') τοΰ Άγκίτ-πρόπ τοϋ ΚΚΕ, παράρτημα τοϋ Νέου Λενινιστή,
’Αθήνα 1927· βλ. καί παραπάνω σ. 246 [= Bernard, A., ABC de la politi
que communiste, Paris 1925].
στή Βιβλιοθήκη Νέου Λενινιστή:
Κομμουνιστική Διεθνής τών Νέων, Ή πολιτική μόρφωση τοϋ κομμου
νιστή νέου, Αθήνα 1927-1928 (άρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9,11,17· βλ. καί
αύτοτελώς άμέσως παρακάτω).
---- , Πρός τα έργοστάσια!, Αθήνα 1928 (άρ. 10).
Γκόρλωφ, Α., Ή Διεθνής τών Νέων ενάντια στόν τροτσκισμό' Πώς ό
Λένιν κρίνει τόν Τρότσκυ, Αθήνα 1928 (άρ. 12-13).
Μπέλλα, Μπ., Οι κίνδυνοι νέου ιμπεριαλιστικού πολέμου καί οίμέθοδες άντιμετώπισής του, Αθήνα 1928 (άρ. 18).
Τσάτκιν, Οί καταχτήσεις τής εργαζόμενης νεολαίας τής Ε.Σ.Σ.Δ.,
Αθήνα 1928 (άρ. 16).
Κομμουνιστική Διεθνής, «Έκκληση», 304-306 (βλ. παραπάνω σ. 269).
Κομμουνιστική Διεθνής Νέων, Στοιχειώδης Πολιτική Μόρφωση, Β',
Ικδ. της ΟΚΝΕ, Αθήνα 1928.
---- , Τό πρόγραμμα, μτφ. Γ. Τσαγγαράκη, Αθήνα 1931.
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---- (οΐ αποφάσεις της μεταφράζονται στο Νέο Λενινιστή καί τή Νεο
λαία).
στήν Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση·.
Λιέμπιεντιβ, Ντ„ «Πρός τή ΔΗΝ., (1935, 457-458).
Πανενωσιακή Λενινιστιχή Κομμουνιστική Ένωση τής Νεολαίας, «Πρό
γραμμα» (15-5-1936, 27-28).
---- , «Καταστατικό» (1-6-1936, 25-28· 15-6-1936, 25-28).
Τσεμοντάνωφ, «Κατά καινούργιο τρόπο ν’ αγωνιστούμε για τή νεολαία
(Λόγος στό VII συνέδριο τής Κ.Δ.)» (1935, 699-703).
στούς Νέους Πρωτοπόρους:
Ντιμιτρώφ, Γκ., «Γράμμα στήν ισπανική νεολαία» (1934, 477).
Ένγκελς, Φ., «Πρός τό συνέδριο τών σοσιαλιστών φοιτητών» (1935,
68-72).
Λήμπκνεχτ, Κ., «Γιά τήν προλεταριακή νεολαία» (1935, 15).
Όλέσα, Γ., «Τά νιάτα πού ξαναγύρισαν» (1935, 4-5).
Νέξε, Μ., «Τό παγκόσμιο συνέδριο τών φοιτητών» (1935, 38).
Παγκόσμιο Συνέδριο τών φοιτητών ένάντια στόν πόλεμο καί τόν φασι
σμό, Μανιφέστο» (1935, 109-110" βλ. καί Front Mondial, III, άρ. 32,
15-1-1935, 5).
'Αρχεία καί Π ηγές:
βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 343.
Βιβλιογραφία:
βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 343-344 καί:
Apeland, Ν., Le communisme et la jeunesse, Paris 1959.
Jones, St., «The European Workers’ Sports Movement», European History
Quarterly, 18 (1988), 2-8.
Μπαρτζιώτας, Β., Ήλέκτρα, ’Αθήνα 1981.
-----, 'Εξήντα χρόνια κομμουνιστής, ’Αθήνα 1986.
Παρτσαλίδου, Αΰρ., 'Αναμνήσεις άπό τή ζωή της ΟΚΝΕ, ’Αθήνα 31978.
Τσικνάκης, Νεανικός, 147-152.
Κ ατευθύνσεις ερευνάς:
οί Θεωρητικές έπεξεργασίες τής ΟΚΝΕ.
β) Ενιαία Πανελλαδική ’Οργάνωση Νέων (άπό τήν ίδρυσή της ώς τήν
παρανομία):
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Έ ργα:
ΕΠΟΝ, «Διακήρυξη», «Ιδρυτικό» [23-2-1943] κλπ. στό: Κείμενα τής
’Εθνιχής Αντίστασης, Α ', 512-543.
---- , Καταστατικό, ’Αθήνα 1943.
---- , Ό δωδεχάλογος τής Νεολαίας της Ελλάδας, ’Αθήνα 1943.
---- , Έπίορχε Γλΰξμπουργκ, είσαι ό εμπρηστής της εθνιχής ενότητας,
’Αθήνα 1943.
---- , Ή ΕΠΟΝ χαί ό έθνιχός μας Στρατός ΕΛΑΣ, χ.τ. 1944 [= Έθνική
’Αντίσταση, άρ. 19 (Ίούν. 1979), 7-19].
---- , Τά νιάτα στόν άγώνα, 1940-1943. Λεύκωμα, χ.τ. 1944.
Νέα Γενιά, δργανο τοϋ ΚΣ της ΕΠΟΝ, Α ', άρ. 1 (2-3-1943).
γιά τά πολυάριθμα έπονίτικα έντυπα της ’Αντίστασης βλ. Fleischer, «Ή
Ελλάδα», 33-45, Ν. Καραντηνός, «Παλλαϊκή κληρονομιά», Ριζοσπά
στης, 17-2-1985, 10-11, Ό. Βαρών, Έλληνιχός Νεανιχός τόπος
(1941-1945), I, II, ’Αθήνα 1987, passim.
ΕΑΜ-ΕΠΟΝ, Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας. Εισήγηση τοϋ ΕΑΜ καί τής
ΕΠΟΝ στή Γραμματεία Παιδείας τής ΠΕΕΑ, χ.τ. 1944.
ΕΠΟΝ, Ή Νεολαία μας χτίζει τό μέλλον της. Εισήγηση τοΰ προέδρου Γ.
Γεωργαλά. Διακήρυξη τής ολομέλειας. ’Απόφαση. Τό νέο καταστατι
κό τής ΕΠΟΝ. Έπονίτης - ό νέος Έλληνας, ’Αθήνα 1945.
Κυπαρίσσης, Γ. Β., Στά Πανεπιστήμια τής ’Αθήνας, ’Αθήνα 1945.
Σωτηρίου, Κ. Δ., «Πώς πρέπει νά διαβάζουμε», Δελτίο μας, έκδ. τοϋ ΚΣ
τής ΕΠΟΝ, άρ. 3 (Ίούλ. 1946), 19-21.
Φοιτητική Φωνή, πανελλήνια σπουδαστική εφημερίδα, περ. Β ', Β ' (1946).
γιά τό Ξεκίνημα (Θεσσαλονίκη 1944) βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ
Ιργου.
στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση:
Βλαντάς, Δ., «Το ΚΚΕ ό πιο μεγάλος φίλος της νέας γενιού;» (1943,
595-599).
Βέτας, Φ., «Τά άμεσα καθήκοντα της νεολαίας στήν τωρινή στιγμή»
(1944, 837-842).
---- , «Ή ΕΠΟΝ στον άγώνα της ’Αθήνας» (1945, 48-52).
ΕΠΟΝ Πειραιά, Σπάμε τήν άτιμη τήν άλυσσίδα, Πειραιάς 1945.
Άστέρης, Φ., Παλεύουμε πάντα, εκδ. ΕΠΟΝ, ’Αθήνα 1946.
---- , 7ο τραγούδι τών «ληστών», εκδ. ΕΠΟΝ, ’Αθήνα 1946.
Καταστατικό Παγκόσμιας 'Ομοσπονδίας Δημοκρατικής Νεολαίας, ëx$.
«Νέας Γενιού;», ’Αθήνα 1946.
ΕΟΝ, ό δρόμος πού άνοίγουν στά ελληνόπουλα (Πώς διαφθείρουν τά παιδιά
τοΰ λαοΰ), εκδ. «Νέας Γενιού;», ’Αθήνα 1946.
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ΚΚΕ, «Σχέδιο προγράμματος» [Σεπτ. 1945], ’Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 429
[ή συσπείρωση στήν ΕΠΟΝ].
------, « ’Απόφαση» τοϋ 7ου συνεδρίου [Ό κ τ. 1945], ‘Επίσημα χείμενα,
Σ Τ ', 87 [ή «πλειοψηφία τής ελληνικής νεολαίας» νά όργανωθεϊ στήν
ΕΠΟΝ πού «σω στό είναι ν’ αγκαλιάσει όλες τίς πολύμορφες όργανώσεις τής νέας γενιάς, άθλητικές, εκδρομικές, μορφωτικές, εκπολιτιστι
κές»]. .
------, «Ά π όφ α σ η » τής 5ης όλομέλειας [Ία ν . 1949], ‘Επίσημα χείμενα,
Σ Τ ', 338 [ή «απαράδεχτη καθυστέρηση» τής «Δημοκρατικής Νεολαί
ας Ε λλάδας» καί «ανασύσταση» τής ΕΠΟΝ].
Ζαχαριάδης, Ν., Σ τό δρόμο τοϋ Ν. Μπελογιάννη. Γράμματα στούς Ε ΠΟΝίτες χαί τίς ΕΠΟΝοποΰλες, χ.τ. 1950.
στα ’Ελεύθερα. Γράμματα (ή τακτική στήλη: «Οΐ νέοι μας»).
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:
κείμενα στόν περιοδικό τύπο τής ΕΠΟΝ.
Λίντοβ, Π., Ζώγια, μτφ. Μ. Ροζίδη, εκδ. «Νέας Γενιού;», Αθήνα 1945.
Τορέζ, Πρός τούς νέους (βλ. παρακάτω σ. 371).
Παγκόσμια 'Ομοσπονδία τής Δημοκρατικής Νεολαίας, Κ αταστατιχό, εκδ.
«Νέας Γενιού;», ’Αθήνα 1946.
’Α ρ χ ε ί α :
« Αρχείο τής ΕΠΟΝ» (στήν κατοχή τοϋ Π. Ανταίου)- βλ. καί παραπάνω σ.
17.
Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α :
’ Ανταίος, Π., Συμβολή στήν ιστορία της ΕΠΟΝ., Α ', Β ', Αθήνα 1977,
1979.
’ Ελευθερίου, Α., 7ο Πολυτεχνείο χαί ή ΕΠ Ο Ν Θεσσαλονίχης στην Έθνιχή
’Αντίσταση, Αθήνα 1992.
Ζορμπαλάς, Στ., ΕΠΟΝ, Αθήνα 1993.
Καφταντζής, Γ., Τό Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίχης στόν χαιρό τής Κατοχής,
ΘεσσοΛονίκη 1982.
Λιναρδάτος, Σπ., «Οί φοιτητές στήν Α ντίσταση», ’Επιθεώρηση Τέχνης,
Η ' (1962), 463-471.
Μαργαρίτης, Γ., « Ά π ό τή μεταγραφή τής ιστορίας στήν άναδημιουργία
της: τό παρελθόν καί ή διδασκαλία του στήν εποχή τής ΕΠΟΝ», στό:
Ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας, Β ', 641-647.
Τσέκερης, Φ., « Ό Ε Λ Α Σ Σπουδαστών», 'Εθνική 'Αντίσταση, άρ. 35
(Μάιος 1983), 28-32.
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Yataganas, X., Pour une histoire politique du mouvement des étudiants grecs,
1950-1967, Mémoire DES, Paris 1972.
βλ. καί παρακάτω σ. 452.
Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ε υ ν ά ς :
ή ΕΠΟΝ στήν περίοδο της παράνομης δράσης (πρβλ. Ζορμπαλάς, ΕΠΟΝ,
338-407).

VII. ΚΚΕ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚ ΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ

Έ ργα:
ΚΚΕ, «Θέσεις έπί της έργασίας εις τό έπαγγελματικόν κίνημα» [Φεβρ.
1926], Επίσημα χείμενα, Β ', 107 [«εις είδικήν βάρβαρον φρικτήν
έκμετάλλευσιν υποβάλλονται αί γυναίκες»].
------, «Προπαγανδιστικές θέσεις» για τήν έπέτειο τοϋ θανάτου τοΰ Λένιν
[Ία ν . 1927], Επίσημα χείμενα, Β ', 186 [έργασία καί κρατική προ
στασία τών γυναικών],
------, «Θέσεις» τοΰ 3ου συνεδρίου [Μάρτ. 1927], Επίσημα χείμενα, Β ',
212, 221 [«τράβηγμα στό Κόμμα» τών γυναικών, ισότητα στίς έργασιακές σχέσεις].
------, «Θέσεις» [Σεπτ. 1927], ’Επίσημα χείμενα, Β ', 417 [απόκρουση της
«έκστρατείας συκοφαντίας» για τήν «κοινοχτημοσύνη τών γυναικών»
στήν Ε Σ Σ Δ ],
------, « ’Αποφάσεις» της ολομέλειας [Φεβρ. 1928], Επίσημα χείμενα, Β ',
516 [ίσα δικαιώματα τών γυναικών, «ιδίως στίς καπνεργατικές όργανώσεις»].
------, « ’Εκλογικό πρόγραμμα» τοΰ ΕΜΕΑ [ Ίούλ. 1928], Επίσημα χείμε
να, Β ' , 543,544 [«παροχή ψήφου στίς γυναίκες», «έξίσωση τοΰ μεροκά
ματου»].
------, «Μανιφέστο» καί « ’Αποφάσεις» τοΰ 4ου συνεδρίου [Δεκ. 1928],
Επίσημα χείμενα, Β ', 562, 585, 586, 588, 590, 595, 598 [«ή αχαλί
νωτη έκμετάλλευση τών γυναικών», ή «ένεργός συμμετοχή τών γυναι
κών στίς συνδικαλιστικές όργανώσεις», «συστηματοποίηση τής έργα
σίας τοΰ Κόμματος μέσα στίς εργάτριες», «ίδρυση γυναικείων βοηθητι
κών έπιτροπών άπ’ τό κέντρο ώς τίς τοπικές όργανώσεις» καί Ικδοση
«κεντρικοΰ δημοσιογραφικοΰ οργάνου γιά τό γυναικείο κίνημα», νά
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«δοθοΰν στίς γυναίκες όλα τα δικαιώματα τοϋ έκλέγειν καί τοΰ έκλέγεσβαι στα συνδικάτα», «όργάνωση τών γυναικών μέσα στα συνδικάτα»].
------, «Πρόγραμμα» τοΰ ΕΜΕΑ [Φεβρ. 1929], Επίσημα χείμενα, Γ ', 19 /
20, 23 [«μερικές απαιτήσεις» γιά τίς έργάτριες, «παροχή τοΰ δικαιώ
ματος τοΰ έκλέγειν καί έκλέγεσβαι στίς γυναίκες έργάτριες καί άγρότισσες έξίσου μέ τούς άνδρες»].
------, « Άπόφ&ση» [ Ίούν. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 48 [νά «ένταθεΐ ή
στρατολογία έργατριών γιά τό Κόμμα, προπαντός καπνεργατριών,
υφαντριών, ταπητουργών»].
------, « Άπόφ αση» [ Ίούν. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 52 [αντιπολεμική
κινητοποίηση μέ «συνελεύσεις θυμάτων πολέμου (γυναικών, όρφανών,
άναπήρων)»].
------, « Ά πόφ αση» [ Ίούν. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 67 [ό «ρόλος τής
έργαζόμενης γυναίκας στόν πόλεμο» καί «άντιμιλιταριστική δουλειά»].
------, «Τ ό έκλογικό πρόγραμμα» [ Ίούλ. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 93
[ή δημοτική προστασία της μητρότητας].
------, «Α ν οιχτό γράμμα» τοΰ ΠΓ [Νοέμβρ. 1929], 'Επίσημα χείμενα, Γ ',
118 [οί άπεργίες τών γυναικών καί ή «ραγδαία πορεία της άριστεροποίησης τών μαζών»].
------, «Προκήρυξη» καί «Α π οφ άσεις» τής 3ης ολομέλειας [Ίαν . 1930],
’Επίσημα χείμενα, Γ ', 143, 14 6,1 5 0 ,1 5 8 ,1 6 7 [γιά τό «ίδιο μεροκά
ματο», ή «μεγάλη συμμετοχή» τών γυναικών στίς άπεργίες, «έλλειψη
δουλειάς» στίς γυναίκες, «όλότελα άσήμαντο τράβηγμα τών έργατριών
στό Κόμμα», κινητοποίηση τών γυναικών τών «άγωνιζόμενων έργα------, «"’Απόφαση» τοΰ ΠΓ [ Ίούν. 1930], 'Επίσημαχείμενα, Γ ', 198 [«π α
ράβλεψη τής δουλειάς μέσα στίς γυναίκες»].
------, «Πρόγραμμα» [ Όκτ. 1930], 'Επίσημαχείμενα, Γ ', 205 [«ίσο μεροκά
ματο για ίση δουλειά», «δικαίωμα ψήφου σ’ όλες τίς γυναίκες»].
------, «Α νοιχτή έπιστολή» τοΰ ΠΓ [Μάρτ. 1931], 'Επίσημα χείμενα, Γ ',
243 [ένδυνάμωση τής «δουλειάς στίς έργαζόμενες γυναίκες»].
------, « Άπόφ αση» τής 4ης όλομέλειας [Δεκ. 1931 ], 'Επίσημα χείμενα, Γ ',
328 [ή «παραμέληση τής δουλειάς στίς γυναίκες» ώς «τυπική εκδήλω
ση τοΰ όπορτουνισμοΰ»].
------, « Ά πόφ αση» τοΰ ΠΓ [Μάρτ. 1932], 'Επίσημαχείμενα, Γ ',3 6 7 [«γυ
ναικείοι πυρήνες»].
------, «Ά π ό φ α σ η » τοΰ ΠΓ [Ά π ρ . 1932], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 393 [ή
όργάνωση τών έργατριών μεγάλων έπιχειρήσεων].
------, «Ά π όφ α ση » τής Α ' Πανελλ. ’Οργανωτικής Σύσκεψης [Αύγ. 1932],
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'Επίσημα χείμενα, Γ ', 415 [«χρησιμοποίηση ειδικών συντροφισσών
γιά τό πλησίασμα τών έργατριών» πού άποτελοΰν «μιά μεγάλη μερίδα
τής έργατικής τάξης»].
------, «Ά π όφ α σ η » της Α ' Πανελλ. Συνδικαλιστικής Συνδιάσκεψης [Αϋγ.
1932], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 429, 433 [ή «πολύ ασθενική δουλειά»
στίς εργάτριες, χωρίς τίς όποιες είναι «άκατανόητη ή κατάχτηση της
πλειοψηφίας της έργατικής τάξης»].
------, «Θέσεις» [ Ά πρ. 1933], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 518 [«ιδιαίτερη προ
σοχή στή στρατολογία» τών γυναικών],
------, «Θέσεις» [Ίούλ. 1933], 'Επίσημα χείμενα, Γ ', 560 [ή «εξαιρετική
σπουδαιότητα της δουλειάς» στίς έργάτριες μέ τόν «όλοένα αυξανόμε
νο ρόλο τους στήν παραγωγή, ειδικά στήν πολεμική περίοδο»].
------, « Ά πόφ αση» της Β ' Πανελλ. Όργαν. Σύσκεψης [ Ό κτ. 1933], 'Επί
σημα χείμενα, Γ ', 570, 574 [ή «πρωταρχική σπουδαιότητα τής δου
λειάς στίς έργάτριες καί τίς εργαζόμενες γυναίκες», ή «φαρδιά στρατο
λογία έργατριών καί άγροτισσών»].
------, « Α πόφαση» τής 6ης όλομέλειας [ Ίαν. 1934], 'Επίσημα χείμενα, Δ ',
34 [«στό Κόμμα τό ποσοστό τών γυναικών είναι έξευτελιστικά μηδα
μινό» καθώς καί στίς «μαζικές όργανώσεις»].
------, «Α π οφ ά σ εις» τοϋ 5ου συνεδρίου [Μάρτ. 1934], 'Επίσημα χείμενα,
Δ ' , 50, 53, 54, 60, 73 (ό «αυξανόμενος ρόλος τών γυναικών στούς
έπαναστατικούς άγώνες»].
------, «Ά π όφ α σ η » τοΰ ΠΓ [ Ίαν. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ' , 116 [«οί
γυναικείες μαζικές όργανώσεις» καί τό «άντιφασιστικό κίνημα»].
------, «Α π ό φ α σ η » τοΰ Π Γ [Μάρτ. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ' , 166
[«δημοψήφισμα βλου τοΰ πληθυσμού (άνδρες καί γυναίκες)»].
------, «Θέσεις» τής Πανελλ. Συνδικ. Σύσκεψης [Σεπτ. 1935], 'Επίσημα
χείμενα, Δ ' , 221 [ή «σημασία τοΰ γυναικείου κινήματος»].
------, «Ά π όφ α σ η » τοΰ ΠΓ [Σεπτ. 1935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ' , 238
[«πραγματική έπανάσταση στή στάση» τής Κομμουνιστικής Νεολαίας,
ριζώνοντας σέ «βλες χωρίς καμιά έξαίρεση τίς μαζικές όργανώσεις τών
νέων (άθλητικές, συνδικαλιστικές, φοιτητικές, άγροτικές, φασιστικές,
χριστιανικές, γυναικείες κλπ.)»].
------, «Ά π όφ α σ η » τής 4ης όλομέλειας [Σεπτ. 1935], 'Επίσημα χείμενα,
Δ ', 251 [ή έπίτευξη τοΰ «ένιαίου μετώπου ανάμεσα στίς κάθε είδους,
μή φασιστικές όργανώσεις τών γυναικών»].
------.«Α π οφ ά σ εις»τοΰ 6 ου συνεδρίου [Δεκ. 1935], 'Επίσημαχείμενα, Δ ' ,
283, 295, 305 [«πλέρια ισοτιμία σ’ δλο τόν πληθυσμό, άνεξάρτητα άπό
φύλο», «ή δουλειά γιά τό ξεσήκωμα τών γυναικών», εξασφάλιση τοϋ
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«δικαιώματος συμμέτοχης τών γυναικών της ύπαίθρου» στό «ενιαίο
παναγροτικό κόμμα»].
, «Συμφωνητικό» τοϋ ΚΚΕ μέ τό Α ΚΕ [ Ίούλ. 1936], ’Επίσημα χείμε
να, Δ ' , 396 [«πλήρης ισοτιμία τών δύο φύλων»].
, «Ά π όφ α σ η » τοΰ ΠΓ [Ά π ρ . 1942], Επίσημα χείμενα, Ε ', 104
[«όλες οΐ γυναικείες όργανώσεις πρέπει ν’ άποτελέσουν ένα κοινό έθνικοαπελευθερωτικό μέτωπο, τμήμα τοΰ γενικοϋ έθνικοαπελευθερωτικοΰ
μετώπου πού ν’ αγκαλιάζει τις πλατείες μάζες τών γυναικών της χώ
ρας μας»].
, «Ά π όφ α σ η » της Β ' Πανελλ. Συνδιάσκεψης [Δεκ. 1942], Επίσημα
χείμενα, Ε ', 121, 123, 127 [οί «πλατείες μάζες της έργαζόμενης γυ
ναίκας» συμμετέχουν «έλάχιστα στόν οργανωμένο πανεθνικό άγώνα»].
------, «Διάγγελμα» [Δεκ. 1942], Επίσημα χείμενα, Ε ', 129 [«όλες οί νέες
στή «Λεύτερη Νέα»].
------, «Ά π όφ α σ η » της 10ης ολομέλειας [Γεν. 1944], 'Επίσημα χείμενα,
Ε ', 193 [«οί γυναίκες, πού πρώτη φορά κινήθηκαν μαζικά, πρέπει νά
τραβηχτοΰν πιό πολύ στήν πάλη γιά λευτεριά»].
------, « Ά πόφ αση» της 11ης ολομέλειας [ Ά πρ. 1945], ’Ε πίσημα χείμενα,
Ε ', 376 [ή «γυναίκα εγινε σοβαρότατος παράγοντας στή νίκη τοΰ
δημοκρατικού άγώνα καί της άναγέννησης της Ελλάδας»].
------, «Πρόγραμμα της Λαϊκής Δημοκρατίας» [ Ίούν. 1945], Επίσημα χεί
μενα, Σ Τ ', 27, 29 [«δεν μπορεϊ νά γίνει καί νά σταθεί λαϊκή δημοκρα
τία δίχως τή χειραφέτηση τής γυναίκας», «έκλογες συνταχτικής συνέ
λευσης με άναλογική, όπου θά ψηφίσουν καί οί γυναίκες»].
------, «Ά π όφ α ση » τής 12ης ολομέλειας [Ίούν. 1945], 'Επίσημα χείμενα,
Σ Τ ' , 36 [νά «οργανωθεί ή πλειοψηφία τοΰ λαοΰ στίς πόλεις (ύπάλληλοι, έπαγγελματίες... διανοούμενοι, γυναίκες) σε κάθε λογης όργανώσεις πάλης»].
------, «Σχέδιο προγράμματος» [Σεπτ. 1945], Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 423,
425.
------, « Ανακοίνωση» τοϋ ΠΓ για τή συγγραφή τής ιστορίας τοΰ έθνικο-άπελευθερωτικοϋ άγώνα [Σεπτ. 1945], 'Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 70
[ειδικό κεφάλαιο: «Συμμετοχή τής νεολαίας καί τής γυναίκας στόν
άγώνα»].
------, « Αποφ άσεις» καί «Ψήφισμα» τοΰ 7ου συνεδρίου [ Ό κτ. 1945], 'Επί
σημα χείμενα, Σ Τ ', 80, 87, 120-121 [οί γυναίκες ώς μέρος τής «πλειοψηφίας τοϋ έργαζόμενου λαοΰ», άνατίμηση τής συμβολής τους «σ ’ δλο
τόν λαικοδημοκρατικό άγώνα», τό ποσοστό τών γυναικείων μελών νά
φτάσει τό 50% τοΰ Κόμματος, νά συγκροτηθούν «γραφεία γιά τή δου
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λειά ανάμεσα στις γυναίκες», άπό τήν ΚΕ ώ ς τίς «άχτιδικές έπιτροπές», καί νά ένισχυθοϋν οί «πλατιές γυναικείες όργανώσεις»].
------, «Ά π όφ α σ η » τοΰ ΠΓ [Νοέμβρ. 1945], 'Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 150
[ό Ριζοσπάστης νά έπιδείξει «περισσότερη προσοχή στα ζητήματα
γυναικών»].
------, «Ά π όφ α σ η » τοΰ ΠΓ [Δεκ. 1945], 'Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 160
[έπανάληψη τών σχετικών αποφάσεων τοΰ 7ου συνεδρίου καί ιδίως
έκείνης γιά τήν ίδρυση «γυναικείου κομματικοΰ γραφείου»].
------, «Ά π όφ α ση » της 2ης ολομέλειας [Φεβρ. 1946], 'Επίσημα χείμενα,
Σ Τ ', 183 [μνεία της Α ' Πανελλ. κομματικής γυναικείας σύσκεψης,
πού διαπιστώνει «απαράδεχτη απροθυμία καί αντίδραση άπ’ τό ανδρι
κό άχτίφ» για τήν υλοποίηση τών άποφάσεων τοΰ 7ου συνεδρίου, καί
έπιβεβαίωση τοΰ «είδικοΰ βάρους τής κομμουνίστριας γυναίκας»].
------, «Συμπεράσματα» τής Πανελλ. Όργαν. Σύσκεψης [Ά π ρ . 1946],
Έηίσημα χείμενα, Σ Τ ', 201 [ή όργάνωση τών «πλατιών μαζών τών
γυναικών» στίς «μεγάλες πόλεις γενικά καρκινοβατεί», ή ανάπτυξη τοΰ
«γυναικείου κινήματος νά γίνει ύπόθεση όλάκερου τοΰ Κόμματος»].
------, « Ά ι όφαση» τοΰ ΠΓ [Νοέμβρ. 1946], 'Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 232234 [ή έκθεση τής Γυναικείας Γραμματεΐας τής ΚΕ καί έγκριση, προ
σωρινά, «ξεχωριστών γυναικείων κομματικών άχτίδων»].
------, «Χαιρετισμός» [8-3-1949], 'Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 357-358 [οί
άγώνες καί οί θυσίες τών γυναικών για τή «νέα Ελλάδα»],
κείμενα τοΰ ΕΑΜ:
’ Εργατικό ΕΑΜ, «Τό πρόγραμμα» [Ίούλ. 1943], ‘Ε πίσημα χείμενα,
Ε ', 159-161.
ΕΑΜ, «Διάγγελμα» [1941], 'Επίσημα χείμενα, Ε ', 387-391.
------, « Α πόφαση» [ Ά πρ. 1942], 'Επίσημα χείμενα, Ε ', 396.
------, Πώς πρέπει νά δουλεύει ή γυναίχ,α στό ΕΑΜ , χ.τ. 1943.
Γληνός, Τί είναι, 31, 56, 60.
για τό νομοθετικό 2ργο τής ΠΕΕΑ βλ. Κείμενα Β ', 157.
άρθρα στή Νέα 'Ελλάδα:
Σβώλου, Μ., « Ή γυναίκα στή λαοκρατία» ( Ίούλ.-Αυγ. 1944, 4).
------, «Τ ά πολιτικά δικαιώματα τής Έλληνίδας» (5-11-1944, 6-7).
------, « Ά π ό τά προβλήματα τής γυναικείας έργασίας: Ίδ ια πληρωμή
για ίδια δουλειά» (20-11-1944, 16-18).
Συνασπισμός Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ, Πρόγραμμα Λα'ιχής Δημοκρατίας,
Αθήνα 1945 [«τά ίδια πολιτικά καί κοινωνικά δικαιώματα», προστα
σία τής εργαζόμενης μητέρας κλπ.].
άρθρα στόν Ριζοσπάστη:

306

ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προλετάριος [=Κατηφόρης, Ν.], « Ή συντρόφισα» (8-3-1928, 2), « Ή
γυναίκα» (13-3-1928, 2), «Φεμινισμός...» (20-3-1928, 2).
Ίμ βριώτη, P., « Ή γυναίκα καί το παιδί» (5-5-1947, 2)· βλ. τής ϊδιας,
«'Η σημερινή γυναίκα», Νέα Ζωή, 1(1945), 44-46.
άρθρα στήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση:
Άλεξοπούλου, Έ λ., «Γ ιά τήν κατάχτηση τών ΰφαντουργίνων τής Λ ά 
ρισας.» (15-6-1933, 18-19).
Ά λ ε ξ ., « Ή διεθνής ήμερα τής γυναίκας-έργάτριας καί τά καθήκοντά
μας» (1-3-1934, 14-17).
Βλάσση, Αύρα, «Γιά τήν κατάχτηση καί όργάνωση τών έργατριών»
(1-4-1934, 29-35).
Κ. Α., «Ζητήματα τοΰ γυναικείου κινήματος τής Κ.Ο.Α.» (1947, 517518).
Κοχυλά, Μ. - Πετρίδης, Κ., «Γ ιά νά δημιουργήσουμε γυναικείο κίνημα
πρέπει νά όργανώσουμε τήν πάλη τών έργατριών» (15-4-1933, 2526).
Πολύβιος [=Ζεύγος, Γ .], «Σ τή διεθνή μέρα τής γυναίκας» (1935, 200-

202).
Παρτσαλίδου, Αΰρα, « Ή λ . ’Αποστόλου, μάρτυρας τής έλληνικής λευ
τεριάς» (1944, 906-908).
Π., Π., «'Η δουλειά μας στίς έργοστασιακες έργάτριες» (1-6-1933,
23-27).
Σωτηρίου, Αιδώ, «'Η ’Οκτωβριανή έπανάσταση γιά τή γυναίκα»
(1943, 561-563).
X., Ρούλα [=Ζαχαριάδη, P.], « Ή διεθνής ήμερα τής γυναίκας» (1947,
116-117).
Χατζηβασιλείου, Χρ., «Οί Έλληνίδες στό Δεκέμβρη» (1945, 12031210 ).
------, «Τ ό γυναικείο ζήτημα καί ή σημερινή ιστορική περίοδος» (1946,
55-59).
------, « Ή Α ' Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Γυναικών» (1946,117-119).
κείμενα στα όργανα τής ΟΚΝΕ καί τής ΕΠΟΝ.
άρθρα στούς Πρωτοπόρους καί τούς Νέους Πρωτοπόρους (κυρίως στή:
«Γωνιά τής γυναίκας»):
’ Αντωνιάδης, Γ., «Τ ό ζήτημα τών έκτρώσεων» (1931, 93-94).
Βλάση, Π., «Ά γ ν ω σ τ ες ήρωΐδες τής Ρούσικης έπανάστασης» (1931,
374-375).
Πορφυρογένης, Μ., « Ή νομική θέση τής γυναίκας στόν άστικό κώδικα»
(1931, 133-135).
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Χατζιδάκη, Φ., «Φεμινισμός αστικός κα'ι προλεταριακός» (1931, 191193).
------, « Ή γυναίκα καί ό πόλεμος» (1931, 287).
------, «Ε ντυπώσεις άπό τή Σοβιετική Ένωση. Ή γυναίκα» (1933,
127-130).
------, «Τ ό ιδανικό πού προσφέρει ό φασισμός στή γυναίκα» (1934,
318-320).
[άνυπόγραφο], «Πρόσκληση Διεθνοΰς Έργατικής ’Αλληλεγγύης γιά
τό παγκόσμιο συνέδριο τών γυναικών» (1934, 320) [βλ. καί Frauen
unter faschislischem Terror! Frauen in der Solidaritats- und Kampffront!
Material der EK der Internationalen Roten Hilfe fur die Delegierten des
Internationalen Frauen-Welttreffens gegen Krieg und Faschismus vom
4.-6. August 1934 in Paris, Zurich 1934],
βλ. άκόμη:
[άνυπόγραφο], « Ή θέση της διανοούμενης εργάτριας», Νέα 'Αγωγή, άρ. 6
(1927), 1-2.
Κορδάτος, Γ., « Ό φεμινισμός», Νέος Άνθρωπος, άρ. 3-4 ( Ά πρ.-Μ άιος
1930), 34-36.
Άλαφούζου, Ά λ ., « Ή σοβιετική γυναίκα», στό: Έλληνοσοβιετικός Σύνδε
σμος, Ή "Οκτωβριανή, 64-69.
αύτοτελώς:
Πολυξένη, Ή έργαζόμενη γυναίκα καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα,
Αθήνα 1934.
Ά ξιώ τη , Μ., Οί Έλλψίδες φρουροί της 'Ελλάδας, Αθήνα 1945.
Ζέβγου, Κ., Οΐ πρώτες γνώσεις τοϋ κομμουνιστή, Αθήνα 1946 (βλ.
παραπάνω σ. 255).
Μαυροειδή-Παπαδάκη, Σ., Της νιότης καί της λευτεριάς, Αθήνα
1946.
Χατζηβασιλείου, Χρ., Τό Κ Κ Ε καί τό γυναικείο ζήτημα, εκδ. ΚΕ τοΰ
ΚΚΕ, Αθήνα 1946.
Πανελλήνια Γυναικεία ’Επιτροπή κατά τοΰ πολέμου καί τοΰ φασισμοΰ
(1934):
------, Ή γυναίκα, ό φασισμός, ό πόλεμος, Αθήνα 1935.
«Οΐ γυναίκες ένάντια στό φασισμό καί τόν πόλεμο. Τό ψήφισμα τής
Πανελλαδικής Συγκέντρωσης», Ριζοσπάστης, 1-8-1934, 1.
«Τ ό διεθνικό συνέδριο τών γυναικών ένάντια στόν πόλεμο καί τό φασι
σμό στό Παρίσι», Νέοι Πρωτοπόροι, 3 (1934), 354-355 [ή έλληνική
άντιπροσωπεία άπαρτίσθηκε άπό τίς Ήλ. Άποστόλου-Σιδερίδη, Διδώ Παππα καί Αουκία Τσοκοπούλου] [βλ. έπίσης: Rassemblement
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mondial des femmes contre la guerre et le fascisme, Paris, les 4-5-6 et 7
août 1934: Compte-rendu des travaux, Paris 1934, «Le Congrès mondial
des femmes contre la guerre et le fascisme», La Correspondance interna
tionale, XIX (1934), 1041,1172, J. J. Arendt, «Der internationale Frauenkongress gegen Krieg und Faschismus in Paris, 1934», Beitràge zur
Geschichte der Arbeiterbewegung, 19 (1977), 265-279, καί Blum·
Champelland-Dreyfus, Les mouvements, 575-577].

Γυναικεία Βράση

(εφημερίδα τοΰ ΚΚΕ κατά τήν περίοδο τής Ά ντίστα-

σης).
Πανελλήνια Ένωση Γυναικών (Αΰγ. 1945)7 καί, ώς δευτεροβάθμια, Πα
νελλαδική 'Ομοσπονδία Γυναικών (άρχες τοΰ 1946):
ΠΕΓ, Παγκόσμιο Συνέδριο Γυναικών (16-11-1945), ’Αθήνα 1946.
Έλλψίδες, δργανο της ΠΕΓ, άρ. 1 (1-3-1946).

Α ' Πανελλαδικό Συνέδριο Γυναικών (Ντοκουμέντα άπό τό αρχείο της
Ρόζος Ίμβριώτη), Ικδ. Ο.Γ.Ε ., ’Αθήνα 1985.
Contre la terreur en Grèce. Bulletin d’ information de la Fédération
démocratique internationale des Femmes, άρ. 16 (Μάιος 1947).
Πανελλαδική Δημοκρατική Ένωση Γυναικών (1949):8

7. Ή «Πανελλήνια Ένωση Γυναικών» ιδρύεται τόν Αύγουστο τοΰ 1945 καί
«μακριά άπό κάθε πολιτική δράση» αποβλέπει στήν «καλυτέρευση τών όρων εργασίας
τής νοικοκυράς καί μητέρας, στήν μέ κάθε μέσο προστασία καί διευκόλυνση τής
εργαζόμενης μητέρας, στήν προστασία τοΰ παιδιοΰ καί τήν υποβοήθησή του νά άναπτύξει τίς σωματικές του δυνάμεις καί τίς πνευματικές ικανότητες, στό άνέβασμα τοΰ
πνευματικοΰ έπιπέδου τής γυναίκας, στήν καθιέρωση τής άρχης 'ίση άμοιβή γιά ίση
έργασία’ γιά τίς έργαζόμενες, στήν άνεμπόδιστη σταδιοδρομία της στά δημόσια καί
ιδιωτικά έπαγγέλματα, Ισοτιμία στή νομοθεσία καί ίσα πολιτικά δικαιώματα»
( Ελεύθερα Γ ράμματα, 7-9-1945,15· στό ίδιο περιοδικό βλ τά κείμενα" Ρ. Ίμβριώ
τη, «Στίς γυναίκες πού ϊπεσαν γιά τή λευτεριά», 10-8-1945,6, «Γυναικεΐο συνέδριο»,
21-12-1945, 15, ΠΟΓ, « Ή έβδομάδα τοΰ παιδιοΰ», 1946, 115, Ά . Ντόκα, « Ή
γυναίκα στήν όμηρική ποίηση», 1948, 188-191).
8. Πρόεδρος τής ΠΔΕΓ είναι ή Χρύσα Χατζηβασιλείου ( Άιδίνιο Μικρός ’Ασίας
1904 - Βουδαπέστη 1950), άπόφοιτος τής ΚΟΤΝΜΖ (1928-1930), μέλος τής ηγε
σίας τοΰ ΚΚΕ άπό τό 1935, σύζυγος τοΰ Π. Ρούσου. Μετά τήν πέμπτη όλομέλεια τής
ΚΕ ( Ίαν. 1949) τή διαδέχεται στήν καθοδήγηση τοΰ γυναικείου κινήματος ή Ρούλα
Κουκούλου, σύζυγος τοΰ Ν. Ζαχαριάδη, πού καθορίζει τό πρότυπο τών λαϊκών άγωνιστριών ώς έξης" «αλύγιστες στίς δυσκολίες, ανεξάντλητες στήν άγάπη γιά τό λαό,
έπίμονες στήν εκπλήρωση τοΰ καθήκοντος» ( Ή γυναίκα τής Ελλάδας, 61).
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Διακήρυξη της Α ' Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης της Π ΔΕ Γ, χ.τ. Μάρ
τιος 1949.
Κουκούλου, P., Ή γυναίκα τής 'Ελλάδας στόν άγώνα για τή λευτεριά,
ειρήνη, δημοκρατία, χ.τ. Ά π ρ. 1949.
------ (βλ. παραπάνω σ. 306).
Ζ(αχαριάδη), P., « Ή γυναίκα στόν άγώνα», Δημοκρατικός Στρατός,
Ά π ρ . 1949, 258-263.
Ζαχαριάδης, Ν., Εισήγηση στην Κεντρική Κομματική Σύσκεψη Γυναι
κείων Στελεχών τοϋ Κ ΚΕ, [Βουκουρέστι] 1952.
[άνυπόγραφο], Ή Σλαβομακεδόνισσα στόν άγώνα, χ.τ. Μάιος 1948.
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:
Κομμουνιστική Διεθνής, «Έκκληση», 303.
Μιτέρεφ, Γ., Ή προστασία της υγείας στην Ε ΣΣΔ, Αθήνα 1946.
Ριβαί - Άλαίν - Λανζεβέν, Ό φασισμός και οί νέοι, μτφ. «Πανελλήνιας
Γυναικείας Επιτροπής κατά τοΰ φασισμού καί τοΰ πολέμου», Αθήνα
1934.
Σοβιετικός Κώδιξ, Γάμος καί οικογένεια στή Ρωσσία, μτφ. Ε. Δημητρίου,
’ Αθήνα 1928.
Τσέτκιν, Κ., Ό Λένιν γιά τή γυναίκα, έκδ. «Γ . Παπαδημητρίου», Αθήνα
1933- έκδ. «Κ ά π π α -Ά λ φ α», Αθήνα 1945.
στήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση:
Γκρέτε, X., « Ή κατάσταση τών έργατριών στή Γερμανία» (1932,
439-444).
κείμενα στά έντυπα τής ΟΚΝΕ καί τής ΕΠΟΝ:
Μαλινόφσκαγια, Σ., « Ή νέα γυναίκα στό σοβιετικό Θέατρο», Νέα
'Επιθεώρηση, 1 (1928), 148-150.
στούς Πρωτοπόρους καί τούς Νέους Πρωτοπόρους:
Μάϊνς, X., « Ή έπίθεση τής έκκλησίας ένάντια στίς γυναίκες τής φτω 
χολογιάς» (1931, 46-47).
Marcheva, « Ή γυναικεία δουλειά στή βιομηχανία τής Ε Σ Σ Δ » (1931,
' Αφιέρ. στήν Ε Σ Σ Δ , 22).
Σμάντζεφ, Ά ., «Σάη Φέη ή κομμουνίστρια» (1931-1932, 458-461).
« Ό Λένιν γιά τή σεξουαλική ζωή» (1932, 407).
« Ή Κλάρα Τσέτκιν γιά τον πόλεμο» (1932, 268).
Σβώλου, Μ., «Συνέντευξη» (1933, 25).
Τσέτκιν, Κλ., « Ό Λένιν γιά τή γυναίκα» (1933, 262-263).
Μπαρμπύς, Ά ., «Τ ό μαζικό ξεσήκωμα τών γυναικών» (1934, 353354» [«Le Congrès mondial des femmes contre la guerre et le fascisme.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Discours d’ Η. Barbusse», La Correspondance internationale, 14 (1934),
1203].
Π η γές:
« ’Αρχείο P. Ίμβριώτη» (βλ. παρακάτω σ. 459)· ’Αρχείο Λ. Κώττου
(Ε.Λ.Ι.Α.)· «Dossier. Comité mondial des femmes...» (B.D.l.C.· βλ. έπί
σης Blum .-Champelland - Dreyfus, Les mouvements, 577).
Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α :
βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοϋ έργου, σ. 355-356, καί:
Ά βδελ α , Έ ., «Τ ό αντιφατικό περιεχόμενο τής κοινωνικής προστασίας: ή
νομοθεσία για τήν εργασία τών γυναικών στή βιομηχανία (19ος-20ός
αΐ.)», 7α Ίστοριχά, άρ. 11 (Δεκ. 1989), 339-360.
------, Δημόσιοι υπάλληλοι γένους θηλυχοΰ. Καταμερισμός τής έργασίας κα
τά φύλα στόν δημόσιο τομέα, 1908-1955, Ά&ήνα 1990.
’ Αποστολοπούλου, Ν., Γροθιά στό σχοτάδι. Ή ζωή τών εξόριστων γυναιχων
(1948-1952), Ά&ήνα 1984.
Bock, G., «Geschichte, Frauengeschichte, Geschlechtergeschichte», Geschichte und Gesellschaft, 14 (1988), 364-391.
------, «Le nazisme», στό: G. Duby · M. Perrot, Histoire des femmes en Occi
dent, V, Paris 1992, 143-167.
Blum, F. ■Chambelland, C. - Dreufus, M., Les mouvements de femmes (19191940). Guide des sources documentaires, Paris 1984.
Butaud, E., L’ image de la femme et de la famille dans la presse de Gauche au
moment du Front populaire. Pans 1986.
«Γυναίκα στήν Αντίσταση, Ή », Γυναίκες στήν ’Α ντίσταση, Ά&ήνα 21982.
Clements, Β., Bolshevic Feminist: The Life o f Alex. Kollontai, London 1979.
'Επιτροπάκη, M., To ψυχορράγημα της οίχογένειας χαί τό χομμουνιστιχόν
χράτος, Άθηναι 1928.
------, Ό έξανδρισμός της γυναιχός. Ή κομμουνιστική θύελλα, Άθηναι
1930.
Ζωιτοπούλου, Περσ., «Τ ό γυναικεϊον έργατικόν ζήτημα εις τήν 'Ελλάδα καί
ή ειδική προστασία της έργαζομένης γυναικός», ’Ε ργασία, Ζ ' (1936),
203-204.
Hart, J., «Women in the Greek Resistance: National Crisis and Political Trans
formation», International Labor and Working-Class History, άρ. 38 (φθινόπ. 1990), 46-62.
Jahn, G., «Zur Rolle der Frau in der internationalen kommunistischen Bewegung und im Kampf der Arbeiterklasse gegen Imperialismus, Faschismus
und Kneg (bis 1939)», στό: Internationale Tagung der Histonker der
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Arbeiterbewegung («XIV. Linzer Konferenz», 1978), Die Frau in der
Arbeiterbewegung, I ', Wien 1980, 65-105.
KollontaV, A., Marxisme et révolution sexuelle, £κδ. J. Stora-Sandor, Pans
1977.
Kulikowa, I. S., «Die Losung der Frauenfrage in der UdSSR (1917-1939)»,
στό: Internationale Tagung der Histonker der Arbeiterbewegung, δ.π.,
II, 599-615.
Μαχαιροπούλου, A., Τραγούδια τών εξόριστων γυναιχων, ’Αθήνα 1975.
Μουρούλη, Κ., Τό δικαίωμα τής γυναικείας ψήφου στό πλαίσιο τώ ν γυναι
κείων διεκδικήσεων, ’Αθήνα 1945.
Μωραΐτη, Μ., «Τ ο γυναικείο κίνημα στήν Ε λλάδα στήν περίοδο 19401967», στό: Σύγχρονοι προβληματισμοί τοϋ γυναικείου κινήματος,
’Αθήνα 1979, 50-62.
Mies, Μ., Patriarchal und Kapital. Frauen in der internationalen Arbeitsteilung, Wien 1988.
Ministère des Affaires Etrangères, La femme grecque, Athènes 1933.
Nicolaïdou, S. X., «Le mouvement féminist grec», στό: Études dédiées à Made
leine Grawitz, Paris 1982, 231-249.
Noutsos, P., «Geschlecht und Klasse. Auf dem Wegzu einer neuen Geschichtsschreibung», Δωδώνη, μέρος τρίτο, 23 (1993), 81-88.
Πανσέληνου-Πλιάτσικα, Ε., «Νομική καί κοινωνική Θέση τής γυναίκας στή
Σοβιετική Ένωση», Νέα Οικονομία, ΙΑ (1957), 87-91.
Rousseau, R., Les femmes rouges, Paris 1983.
Stamins, E., «The Women’s Movement in Greece», New Left Review, άρ. 158
( Ίούλ.-Αΰγ. 1986), 98-112.
Swarakowski, W. S., The Communist International and its Front Organiza
tions, Stanford, Cal. 1965, 460-462.
Ταρρα, Ά ., «Χρονικό μιας μετάβασης (1934-1948)», Διαβάζω, άρ. 198
(14-9-1988), 29-36.
Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ευ νά ς:
μονογραφία γιά τή Θέση τοϋ γυναικείου ζητήματος στά πλαίσια τών ιδεολο
γικών έπεξεργασιών τοΰ ΚΚΕ.

2. Η ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΗ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΚΚΕ

α) Ά . Χαϊτας

Ό ’Ανδρόνικος Χαιτάς (Σοχούμ τοϋ Πόντου c. 1894 - Ε Σ Σ Δ 1937/1938)
έρχεται στήν 'Ελλάδα τό 1922, έγγράφεται στή Νομική Σχολή, ορίζεται
(1923) γραμματέας τοϋ τμήματος ’Αθηνών τοΰ Σ Ε Κ Ε (Κ ) καί αναλαμβάνει
(Ριζοσπάστης, 1-1-1924, 1) τή διδασκαλία της «ΐστορικουλιστικής διαλε
κτικής» στή «Μαρξιστική Σχολή» πού οργάνωσε τό ίδιο τμήμα. Μεταφρα
στής σειράς έργων άπό τή Ρωσική, είναι άπό τούς πρώτους πού διαθέτουν
«μαρξιστική-λενινιστική» κατάρτιση (λόγω της πρώιμης μαθητείας στήν
Κ.Ου.Τ.Β.), ένώ μαζί με τόν Πουλιόπουλο είσηγοΰνται τό σχέδιο απόφασης
(στό Γ ' έκτακτο συνέδριο) για τήν άναδιοργάνωση τοΰ κόμματος «έπί τή
βάσει τών πυρήνων έργοστασίων» μέ στόχο νά καταστεί «άληθινό Κομμου
νιστικό Κόμμα μαζών» (Τό τρίτο έκτακτο, 138-142). Σ τό τρίτο συνέδριο
τοΰ ΚΚΕ (Μάρτ. 1927) έκλέγεται γραμματέας της ΚΕ, διατυπώνει τήν
αύτοκριτική του ώς πρός τήν έλλειψη προετοιμασίας καί οξυδέρκειας για
τήν προώθηση της «μπολσεβικοποίησης» καί έπιχειρεΐ νά άπομονώσει τόν
Πουλιόπουλο, ύπογραμμίζοντας ώ στόσο ότι ή κρίση τοΰ κόμματος δέν περι
ορίζεται στό ζήτημα πού αύτός έθετε ( Επίσημα χείμενα, Β ', 225-237,
213-215). ’Επανεκλέγεται γραμματέας στό 4ο συνέδριο (Δεκ. 1928) πού
διεκπεραίωσε τήν «οριστική ιδεολογική καί οργανωτική έκκαθάριση τών
γραμμών» τοΰ ΚΚΕ άπό τούς «λικβινταριστές» ώς «σημαντικό βήμα» γιά
τήν έπίτευξη τοϋ έγχειρήματος της «μπολσεβικοποίησης», τό όποιο βραδυπορεϊ καί δέν έδωσε άκόμη τό προσδοκώμενο «κόμμα μαζών» ( ’Επίσημα
χείμενα, Β 565, 582, 587). Στή φθίνουσα πορεία τοΰ ΚΚΕ πού επακολου
θεί καί στήν ένδοκομματική διαίρεση προστίθεται ή φυλάκιση τοΰ ίδιου τοΰ
Χαϊτα, πού μετά τήν άπόδρασή του ( Ά πρ. 1931 ) θά φυγαδευθεϊ στή Σοβιε
τική Έ νωση, άφοΰ θα έχει παραμερισθεϊ καί ή όμάδα του άπό τήν ήγεσία
τοΰ ΚΚΕ, πού μετά τήν « Έκκληση» της Κομμουνιστικής Διεθνούς άναγό-
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ρευε σέ «πρώτο δρο τής μπολσεβικοποίησης» την άμεση έξουδετέρωση τής
«άνευ άρχών φραξιονιστικής πάλης» καί συναφώς τή δημιουργία «ενιαίας
διοίκησης» ( Επίσημα χείμενα, Γ ', 300). Ό Xαϊτός θά έργασθεΐ στους
κόλπους της ποντιακής έλληνικής μειονότητας, θά άναλάβει τη διδασκαλία
τής Πολίτικης οικονομίας στό Πανεπιστήμιο τοΰ Κουΐμπιτσεφ καί θά έκτελεσθεΐ ώς «μπουχαρινικός», ένώ πρίν άπό την άνοιξη τοϋ 1938 είχε γνωστο
ποιηθεί άπό την Κομμουνιστική Διεθνή δτι «ξανάνοιξε φραξιονιστική πάλη»
εναντίον τοΰ ΚΚΕ (μέ άφορμή μιά προκήρυξη τής « Έργατικής Βοήθειας»
πού δέν έθετε όρθά τό ζήτημα τοΰ «λαικοΰ μετώπου») καί τελοΰσε Ιτσι «ΰπό
διαγραφή» ( ’Επίσημαχείμενα, Δ ', 494). Μετά τήν άποπομπή της «καθοδή
γησης» Ζαχαριάδη ή ΚΕ θά τόν άποκαταστήσει μέ άπόφαση πού κοινοποιήθηκε μόνο στα μέλη τοΰ κόμματος.
Έ ργα:
βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ Ιργου, σ. 225, 230-233.
άρθρα στόν Ριζοσπάστη (κυρίως μέ τό ψευδ. Τριαστέρης ή * * * ): « Έπί τοΰ
έλληνικοΰ κεντρισμοΰ» (16 ,17 -1 1-1 92 7,1 ), «Κ α τά τοΰ έλληνικοΰ κεντρισμοΰ» (27-1-1928, 1/2).
άρθρα στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση (μέ τό ίδιο ψευδ.):
« Τ ά κύρια χαρακτηριστικά της έξέλιξης τής οικονομίας της χώρας»
(Φεβρ. 1929, 3-6).
« Ή τρίτη περίοδος τής μεταπολεμικής έξέλιξης καί τό VI συνέδριο της
III Διεθνοΰς» (Μ ά ρτ.-Ά π ρ. 1929, 25-30).
«Δεξιός καί άριστερός όππορτουνισμός», Νέος Λενινιστης, άρ. 21 (Δεκ.
1930), 3-8.
πρόλογοι σέ μεταφράσεις (βλ. άμέσως παρακάτω).
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:
Λένιν, Ν., Τρία άρθρα για το Μαρξισμό, Άθηναι 1924, 21945 («ΜαρήςΚοροντζής»).
Λοζόφσκυ, Ά ., Τό πρόγραμμα δράσεως της Κόχχινης Επαγγελματικής
Διεθνοΰς [μέ «Λ ίγα λόγια τοΰ μεταφραστοΰ», 167-170], Άθηναι
1924.
Μπρόϊντο, Β., Τό έθνιχό ζήτημα χά τω άπό τό φως τοϋ Μ αρξισμοΰ [μέ
«Λ ίγα λόγια» τοΰ μεταφραστή, γ '- σ τ '] , ’Αθήνα 1925, 21933 [έπίσης
έκδοση τοΰ «Σοσιαλιστικοΰ Βιβλιοπωλείου»].
Ντεμπόριν, Ά ., Ό Λένιν φιλόσοφος, ’Αθήνα 1927, « Άκαδημαικόν» [μέ
«Προσθήκες» τοΰ μεταφραστή, 146-179].
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ΚΟΜΜΟΤΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
'Α ρ χ ε ία :

βλ. παραπάνω σ. 17' στο ’Αρχείο τής Κ Δ διασώζονται έπιστολες τοϋ Χ αϊτα
(1927, 1928 κλπ.).
Π ήγες:
ή τρέχουσα ΰλτ) τών έντύπων τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς κα’ι οΐ αύτοτελεϊς δημοσιεύσεις τών θεωρητικών της, κατά προτεραιότητα τών σοβιε
τικών.

Βιβλιογραφία:
Γκριτζώνας, Κ., Οί χόχχινοι άραπέτες, ’Αθήνα 1985, 51-54.
Ελεφάντης, Ή επαγγελία, 60 -62 ,71 -7 5 ,9 8 -1 0 0 .1 1 9 ,1 3 6 /1 3 7 ,1 4 4 ,2 9 6 ,
361.
Ζαχαριάδης, Θέσεις, 32.
Θέος, Κ., « Ή έπίθεση τής δεξιάς ένάντια στίς άποφάσεις τής Γ ' ολομέλει
ας», Ριζοσπάστης, 14-12-1930, 2.
Κομμουνιστική Διεθνής, « Έκκληση», 294-306.
ΚΚΕ, « ’Απόφαση» τής 3ης ολομέλειας [Ί α ν . 1930], ‘Επίσημα κείμενα,
Γ ', 170-172.
------, « ’Απόφαση» τοΰ ΠΓ [22-11-1930], 'Επίσημακείμενα, Γ ', 209-215.
------, « ’Απόφαση» τοΰ Π Γ [13-12-1930], 'Επίσημακείμενα, Γ ', 218-219.
------, « ’Ανακοίνωση» τοΰ Π Γ [28-1-1931], ’Επίσημα κείμενα, Γ ', 223225.
------, « ’Ανακοίνωση» τοΰ ΠΓ [1-2-1931], ‘Επίσημα κείμενα, Γ ', 229-230.
------, « ’Απόφαση» τοΰ ΠΓ [20-2-1931], ’Επίσημα κείμενα, Γ ', 236-237.
------, « ’Απόφαση» τής 4ης ολομέλειας [Δεκ. 1931], ’Επίσημακείμενα, Γ ',
308-330.
------, «Π άνω στή δήλωση τοΰ σ. Θέου» [Μάιος 1932], 'Επίσημα κείμενα,
Γ ', 408-410.
------, «Θέσεις γιά τ ά δεκαπεντάχρονα τοΰ ΚΚΕ» [Νοέμβρ. 1933], ‘Επίση
μα κείμενα, Γ ', 593-597.
------, « ’Απόφαση» τοΰ 5ου συνεδρίου [Μάρτ. 1934], ’Επίσημα χείμενα, Δ ' ,
46, 54-55.
------, «Έκκληση» τής ΚΕ [ Ίούλ. 1940], 'Επίσημα χείμενα, Δ ', 494.
Λιβιεράτος, Κοινωνικοί, Β ', 88-91, 133-144, 208-219.
Lazitch, Β., «Le martyrologue du Comintern», Le Contrat social, IX (1965),
343.
Μάξιμος, Σ. (βλ. παρακάτω σ. 477).
Μπεναρόγιας, Ή πρώτη, 174, 177, 181-184.
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Πουλιόπουλος, Κείμενα, 355/356 (βλ. κα'ι παρακάτω σ. 479).
Σάκκος, Ά λ ., Ή χατάστασις τοΰ Κόμματος χαί τό χαθηχον μας. Ανοιχτή
Επιστολή πρός τά μέλη τοϋ ΚΚΕ, [Άθηναι] Ά πρ. 1928, 10-12.
Σκλάβος, Κ. (βλ. παρακάτω σ. 644).
Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις έ ρ ε υ ν α ς :
ή διαμόρφωση τοϋ Χαίτά ώς «μαρξιστή-λενινιστή», ή δράση του στην Ε Σ 
Σ Δ καί οΐ συνθήκες τής εξόντωσής του.

Η ΔΗ Μ ΙΟ ΥΡ ΓΙΑ «Μ Π ΟΛΣΕΒΙΚΙΚΟΥ ΚΟΜ ΜΑΤΟΣ
ΜΑΖΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ Ο Π Ο ΙΕΣΔΗ Π Ο ΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ..'

«...Βασική αντίθεση στήν σύγχρονο καπιταλιστική κοινωνία είναι ή
άντίθεση μεταξύ τοϋ προλεταριάτου κα'ι της μπουρζουαζίας. Στήν
μελέτη της έξέλιξης της βασικής αύτης αντίθεσης, στίς μεταβολές
της βασίζεται ό καθορισμός τών συγκεκριμένων μας προβλημάτων.
Ή μόνη δυνατή λύση της αντίθεσης αύτης, ή βασιζόμενη στήν μελέ
τη τών καπιταλιστικών κοινωνικών σχέσεων είναι ή ανατροπή της
άστικής τάξης άπ’ το προλεταριάτο, ή διαλεκτική της άρνηση, ή
συντριβή τοϋ καπιταλιστικού συστήματος καί ή αντικατάστασή του
με τό κομμουνιστικό κοινωνικό σύστημα. Ά λλοιώς είναι αδύνατος,
απραγματοποίητος ή πρός τά έμπρός κίνηση, ή πρόοδος της άνθρωπότητος. Τό γιγάντιο αύτό πρόβλημα είναι δυνατόν νά λυθεί μόνο με
μιά συνεχή ταξική σύρραξη μεταξύ τοϋ προλεταριάτου καί της άστι
κής τάξης.
Ό έπαναστατικός μαρξισμός, ό λενινισμός, απαιτεί δχι μόνο τήν
θεωρητική γνώση τοΰ περιβάλλοντος, της πάλης, άλλά καί τόν με
τασχηματισμό τοΰ περιβάλλοντος, τήν συμμετοχή μας στήν πάλη
γιά τήν μετατροπή αύτή, καθοδηγώντας την καί καθοδηγούμενοι άπ’
αύτή. Ή θεωρία μας είναι απαραίτητη γιά τήν πράξη. «Οί φιλόσο-

1 [«Προσθήκες», 176-179].
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φοι έξηγοϋσαν άπλώς τον κόσμο έτσι είτε άλλοιώς, ένώ το ζήτημα
είναι π ώς νά τον μεταβάλλουμε». Το «όπλο της κριτικής, πρέπει νά
μετατραπη σε κριτική τών όπλων». Ό Λενινισμός συνδυάζει την

επιστημονική μελέτη της κοινωνικής εξέλιξης με τήν Βράση τοϋ πρα
κτικού άγωνιστοϋ πού βρίσκεται σε αδιάσπαστο συνοχή με τό πρω
τοπόρο της τμήμα.
Μόνο μέ τήν άμεσο συμμετοχή μας στήν οργανωμένη πάλη τοϋ
προλεταριάτου, μόνο συνδεόμενοι μέ τον στενώτερο τρόπο μέ τήν
τάξη αύτή είναι δυνατον νά έξαλείψουμε τά τελευταία υπολείμματα
τοϋ φαταλισμοϋ, τοϋ πεσιμισμού, τοϋ ίδεαλισμοϋ, τοϋ μικροαστισμοϋ πού διασώζονται στίς άντιλήψεις μας. Ό λη ή δράση τοϋ Λένιν,
τοΰ Λένιν έπαναστάτη, τοΰ Λένιν διανοουμένου, τοΰ Λένιν ήγέτη,
τοΰ Λένιν έκπροσώπου τοΰ προλεταριάτου, μέ τήν πρωτοφανή τιτάνειο άποστολή στήν ιστορία ήταν υποταγμένη στήν όργάνωση κα'ι
την πάλη της τάξης αύτης. Το προλεταριάτο καλείται άπ’ τήν ιστο
ρία νά συντρίψει τήν έξουσία τών καπιταλιστών, νά έγκαθιδρύσει τήν
προλεταριακή δικτατορία καί μέσον της μεταβατικής αύτης περιό
δου νά καταργήσει όλοσχερώς τίς τάξεις, νά αύτοεκμηδενισθεϊ ώς
τάξη καί πλοΰτος δημιουργώντας τήν κομμουνιστική κοινωνία. Μο
χλός της μετατροπής αύτης είναι το προλεταριάτο, ή ταξική του
πάλη, ή άναπόφευκτος, άναπότρεπτος πάλη, νόμος άντικειμενικος
τής καπιταλιτιστικής κοινωνίας, πού άκατάσχετα άπεργάζεται τήν
καταστροφή της. « Ή αυτόματος, όμως, πάλη τοΰ προλεταριάτου

$έν μεταβάλλεται σε πραγματική ταξική πάλη έφόσον 8έν καθοδη
γείται άπό ισχυρά όργάνωση έπαναστατων, άπό προλεταριακά
μπολσεβίκικο κόμμα.
«Τ ο προλεταριάτο στήν πάλη του γιά τήν έξουσία δέν εχει άλλο
όπλο πλήν της όργανώσεως. Γ ιά νά μπορέσει ή μάζα τής τάξης νά
μάθει νά καταλάβει τά συμφέροντά της, τήν θέση της, νά διεξάγει
τήν πολιτική της είναι άπαραίτητος ή άμεσος και πάση θυσία όργά

νωση τών προχωρημένων στοιχείων της τάξης και αν άκόμη τά
στοιχεία αυτά άποτελοϋν ένα έλάχιστο μέρος της όλης τάξης. Τό
κόμμα μας είναι το συνειδητό πρωτοπόρο τμήμα τής τάξης, ή πρωτοπορεία της. Ή δύναμη τής πρωτοπορείας αύτής είναι δέκα καί
έκατο φορές μεγαλείτερη άπ’ τήν άριθμητική της δύναμη. Είναι δυνατον αύτό; Μπορεϊ ή δύναμη τής έκατοντάδος νά ξεπερνά τήν δύνα
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μη της χιλιάδας; Μπορεϊ καί τήν ξεπερνά, δταν ή εκατοντάδα αύτή
είναι οργανωμένη. Ή όργάνωση δεκαπλασιάζει τίς δυνάμεις» [Λ έ
νιν].
«Μ έ τήν άνάπτυξη τοϋ κινήματος ευρύνεται τό πεδίο τής δράσεως... ή έργασία γίνεται πολυμελεστέρα, μεγαλύτερος άριθμός έργα
τών τοΰ κινήματος συγκεντρώνει τίς δυνάμεις του στήν έκτέλεση τών
μερικών προβλημάτων πού έμφανίζονται άπ’ τίς καθημερινές άνάγκες τής προπαγάνδας καί τής ζύμωσης. Τό φαινόμενο αύτό είναι
εντελώς δικαιολογημένο καί άναπόφευκτο, μας άναγκάζει δμως νά
προσέξουμε έξαιρετικά ώ στε νά μην άνάγονται σε κάτι τό αύτοτελες
τά μερικά προβλήματα τής δράσεως καί οΐ ιδιαίτερες μέθοδοι τής
πάλης, ή δε προκαταρκτική έργασία νά μήν άνυψώνεται στό έπίπεδο
τής κυριώτερης καί μοναδικής έργασίας. Τό κυριώτερο καί βασικό
μας πρόβλημα είναι νά συντελούμε στήν πολιτική άνάπτυξη καί τήν
όργάνωση τής έργατικής τάξης. Καθένας πού βάζει σέ δεύτερη
γραμμή τό πρόβλημα αύτό καί δεν ύποτάσσει σ’ αύτό δλα τά μερικά
προβλήματα, τίς Ιδιαίτερες μεθόδους τής πάλης άκολουθεϊ έσφαλμένο δρόμο καί προξενεί σοβαρά ζημία στό κίνημα» [Λένιν « Ίσχρα»
No 1 Δεκέμβριος 1900]. Στό άρθρο του στήν « Ίσχρα» τής 4 Μαΐου
1901 με τόν τίτλο «άπό πού ν’ άρχίσωμε» ό Λένιν γράφει τά έξης:
«Νά έργασθοϋμε γιά τήν δημιουργία μαχητικής οργάνωσης καί τήν
διενέργεια πολιτικής ζύμωσης... μέσα σε όποιοδήποτε «μονότονο ει
ρηνικό περιβάλλον, σέ περίοδο όποιασδήποτε κατάπτωσης τοϋ ήθικοΰ». ’Ακριβώς σέ τέτοια περίοδο είναι άνάγκη νά τό κάνουμε αύτό,
διότι στίς στιγμές τών έκκρήξεων καί τών άναλαμπών είναι άργά
πιά νά δημιουργήσουμε τέτοια οργάνωση».
Κεντρικό βασικό πρόβλημα δικό μας είναι ή συστηματική καί
έπίμονη δημιουργία καί όργάνωση μπολσεβικικοΰ κόμματος μαζών
κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθήκες.»
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β) Π. Σκυτάλης

Ό Παναγιώτης Σκυτάλης (ψευδ. τοϋ Παν. Τζινιέρη- Κουνινά Αίγιου 1900
-Ρούμελη 1944), γνωστός καί ώς «δάσκαλος», μετά τή μικρασιατική κατα
στροφή (είχε Αναπτύξει ώς στρατιώτης αντιπολεμική δράση στήν Κωνσταν
τινούπολη, όπου συνδέθηκε με τήν «Πανεργατική») καταφεύγει στήν Ε Σ Σ Δ
καί ώς άπόφοιτος της Κ.Ου.Τ.Β. επιστρέφει στήν Ε λλάδα τον Μάιο τοϋ
1924, άναλαμβάνοντας αρχικά τήν καθοδήγηση της ΟΚΝΕ. ’Από τήν εφε
δρική ήγεσία τοΰ ΚΚΕ ορίζεται, στήν περίοδο της δικτατορίας τοΰ Παγκάλου, γραμματέας της Κομματικής ’Οργάνωσης ’Αθηνών, θέση άπό τήν
όποία θά έναντιωθεϊ δριμύτατα στον «λικβινταρισμό». Ώ ς μέλος της ομά
δας Χαιτα εκλέγεται, στο 4ο συνέδριο (Δεκ. 1928), στήν ΚΕ καί ορίζεται
υπεύθυνος της Περ. ’Επιτροπής ’Ανατολ. Μακεδονίας καί Θράκης, περιπί
πτει σε δυσμένεια μετά τήν έπέμβαση της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί
επικρίνεται γιά δογματισμό άπό τούς Νέους Πρωτοπόρους. Διώκεται άπό
τή μεταξική δικτατορία, υπογράφει «δήλωση» (1938) συμμόρφωσης πρός το
«έθνικό Κράτος» (Σ. Κωστόπουλος, Ή αμφιλεγόμενη πενταετία, ’Αθήνα
1983, 69, 248, Φλούντζης, Άκροναυπλία, 184,197- πρβλ. Πουλιόπουλος,
Τά λαϊκά μέτωπα, 54) καί κατά τήν άπόπειρά του νά έπαναπροσεγγίσει το
ΚΚΕ, το καλοκαίρι τοΰ 1944, έκτελεΐται κάπου στή Ρούμελη· ή εκτέλεσή
του ήταν εκκαθάριση λογαριασμών της ήγεσίας τοΰ ΚΚΕ με τον τελευταίο
έπιζώντα της ομάδας Χαϊτα.
Έ ργα:
άρθρα στον Ριζοσπάστη'.
« Ή Όχτωβριανή προλεταριακή έπανάσταση καί ή ρωσική αγροτιά» (1311-1927, 4), « Ή τέχνη» (23 ώς 29-9-1929, 2).
« Ή ούσία τοΰ Μαρξισμοΰ καί οί τρεις μεγάλοι ιστορικοί σταθμοί στήν
εξέλιξή του», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, άρ. 3-4 (Μ ά ρτ.-Ά π ρ.
1934), 31-35.
«Μ ιά κλεμμένη μετάφραση», Νέοι Πρωτοπόροι, 2 (1933), 362-363.
«Γύρω στο γλωσσικό ζήτημα», Νέοι Πρωτοπόροι, 4 (1935), 130-133.
αύτοτελώς:
Περιφ. Όργάνωση της Αθήνας τοΰ ΚΚΕ, Ή οργάνωσή μας (βλ.
παρακάτω σ. 475).
Τά επαγγελματικά συνδικάτα καί ή επαναστατική ταχτική, Αθήνα
1927 (βλ. βιβλιοκρισία τοΰ V. στον Ριζοσπάστη, 27-11-1927, 2).
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Ή ουσία τοΰ Μαρξισμοΰ κ' οί τρεις σταθμοί στην εξέλιξη του, Αθήνα
1930.
Τέχνη καί συγγραφέας. Με παράρτημα γιά τό Ν.Γ. Τσερνισέφσκη,
’ Αθήνα 1932.
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:
Μπουχάριν, Ν., «Τ ά προβλήματα τοϋ ίστορικοΰ ματεριαλισμοΰ», Νέα 'Επι
θεώρηση, 1 (1928), 87-91.
Ήστσένκο, T., Ή φιλοσοφία τοΰ Χέγγελ, ’Αθήνα 1932.
Α ρ χ ε ία :
βλ παραπάνω α. 2 6 21 ’Αρχείο Ζιούτου.
Π ηγές:
οί θεωρητικές επεξεργασίες τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί ή σοβιετική
«μαρξιστική-λενινιστική» βιβλιοπαραγωγή.
Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α :
[άνυπόγραφο], Βκρισία τοΰ Τέχνη καί συγγραφέας, Νέοι Πρωτοπόροι, 1
(1932), 287.
------, Κριτικό σημείωμα τοϋ Ουσία, Σπάρτακος, Αΰγ. 1930, 16.
Hedeler, W., «Stalin und die Philosophen», Deutsche Zeitschrift fù'r Philoso
phie, 39 (1991), 528-535.
Κ. [= Ζαχαριάδης, Ν.], «Μ αρξιστής», 2.
Καστρίτης, Ιστορία, Γ ', 101/102, 106* Δ ' , 22, 24, 82.
Κορδάτος, Γ., Βκρισία τοΰ Ήστσένκο, Ή φιλοσοφία, Νέοι Πρωτοπόροι, 1
(1932), 195.
Μπιναρδόπουλος, Γ. - Ρούπας, Λ. - Χλιάπας, Θ., Ή Αίγιάλεια στην Κ α το
χή καί τήν 'Αντίσταση, 1941-1944, Αίγιο χ.χ., 592-599.
Νεφελούδης, Μαρτυρίες, 253/254.
Πανσέληνος, Τότε, 215.
Παπαγεωργίου, Γ. Θ., Ή 'Εθνική 'Αντίσταση στήν Αίγιάλεια, ’Αθήνα
1982.
Στίνας, 'Αναμνήσεις, Α ', 150· Β ', 176-177.
Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ευ νά ς:
ή άνασυγκρότηση τών θεωρητικών άντιλήψεων τοΰ Σκυτάλη.
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ΜΕ ΤΟ «Π Ρ ΙΣ Μ Α Τ Η Σ Ε Π Α Ν Α ΣΤΑΤΙΚΗ Σ
ΔΙΑ Λ Ε Χ Τ ΙΚ Η Σ ))1

«...Έ χοντας τον έπιστημονικά-μαρξιστικο ορισμό για τήν ματερια
λιστική έξήγηση τών πράξεων τών άνθρώπων, λέγοντας πώς οί πρά
ξεις τους είναι άντικειμενικά έξαρτημένες, πώς ή θέληση τών άν
θρώπων καί τών τάξεων δεν είναι έλεύτερη, μά καθορίζεται άπό τον
χαραχτήρα τών παραγωγικών τους σχέσεων, πρέπει ν’ άποφεύγουμε
τή 'μονοπλευρότητα’ , δηλ. τή σύγχυση γιά τή σχέση άλληλοεξάρτησης, άλληλουχίας κι άλληλοεπίδρασης, πού υπάρχει άνάμεσα στούς
άντικειμενικούς καί ύποκειμενικούς συντελεστές της ιστορικής πο
ρείας. Πρέπει ν’ άποφεύγεται ό κίντυνος νά βγει το λαθαιμένο -φαταλιστικο2 συμπέρασμα, ό κίντυνος νά πέσουμε στον κβιετισμό,3
στήν παθητική άντιμετώπιση της κοινωνικής έπαναστατικής ζωής,
τής ιστορικής ταξικής πάλης.
Οί άνθρωποι μέσα στήν καπιταλιστική κοινωνία είναι συνενωμέ
νοι σε άντιμαχόμενες τάξεις, σε τάξεις μέ ύλικά συμφέροντα άντίθετα ριζικά. Ή θέση κάθε τάξης μέσα στήν πορεία τής κοινωνικής
παραγωγής καθορίζει καί τή ταξική ψυχολογία τοϋ άνθρώπου τοϋ
κοινωνικού, τής τάξης γενικά.
Το προλεταριάτο στέκεται άμεσα, μέτωπο-μέτωπο άντικρυ

1. [ Ή ουσία, 17-21],
2. [Σημείωση τοϋ συγγραφέα: «Φαταλισμός — Τυφλή πίστη στήν τύχη,
στο 'πεπρωμένο’ . ’Αντίληψη γιά τήν ιστορική πορεία, σύμφωνα μέ τήν
οποία ή εξέλιξη τών φαινόμενων είναι προκαθωρισμένη άπό νόμους, πού
βρίσκουνται δξω άπό τίς κοινωνικές σχέσεις. Ή έξέλιξη τών φαινόμενων δέν
ύπόκειται σέ καμιάν έπίδρααη, έπενέργεια άπό τό μέρος τών άνθρώπων»].
3. [Σημείωση τοΰ συγγραφέα: «Κβιετισμός - "Ησυχη’ , παθητική κατά
σταση τής θέλησης, παθητική άντιμετώπιση όλων τών εκδηλώσεων τής
ζωής. Θρησκευτική κατεύτυση, πού απαιτεί άπό τούς οπαδούς της τέλεια
άπάρνηση άπό τή ζωή κι αφοσίωση, 'μπάσιμο στήν ούσία τοΰ θεοΰ καί τοΰ
θείου’ »].
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στήν μπουρζουαζία, στήν τάξη τών εκμεταλλευτών, κάνει καθημερι
νό σκληρό άγώνα καί βγαίνει στήν ιστορική σκηνή πραγματική, μόνη,
ώς τό τέλος έπαναστατική τάξη.
Οί κοινωνικές τάξεις, τά πολιτικά κόμματα κ’ οί άρχηγοί τους δε
στέκουν, οΰτε μπορεϊ νά στέκουν άπλοι κι άδιάφοροι θεατές της
συντελούμενης ιστορικής πορείας, μπροστά στή πιό Ικδηλη καί βα
σική της μορφή, μπροστά στήν ταξική πάλη.
Κάθ’ άντίθετο συμπέρασμα θάτανε άγοραϊο — ματεριαλιστικό,
άντιματεριαλιστικό. Κάθ’ άλλη άντίληψη θάτανε ξένη με τόν μαρξισμό-λενινισμό.
Τό γκρέμισμα, ή καταστροφή τοϋ καπιταλισμοΰ δεν μπορεϊ νά
βγει 'ξαφνικά’ κι 'άπρόσμενα’ άπό κανένα φαταλιστικό νόμο.
Τ ά προβλήματα της έξέλιξης, της κρίσης, καί της άναπόφευχτης
καταστροφής τοΰ καπιταλισμοΰ-ίμπεριαλισμοΰ πρέπει νά μπαίνουν
καί νά έξετάζουνται μ’ όλες τους τίς άντιθέσεις καί κάτ’ άπό τό
πρίσμα της έπαναστατικής διαλεχτικής, έχοντας πάντα γιά βάση τή
διαλεχτική σχέση άνάμεσα στή θεωρία καί στήν πραχτική. Κι δχι
μηχανικά, σχηματικά, σχολαστικά.
Ή όργανωσιά κ’ ή έπαναστατική πείρα της έργατικής τάξης, ή
ταξική συνειδητότητα κ’ ή αυταπάρνηση, ό ταξικός ήρωϊσμός, τό
προλεταριακό-κομμουνιστικό κόμμα, ή γερή όργάνωση κ’ ή πειθαρ
χία του, ή έπαναστατική ταχτική καί στρατηγική του, ή πολιτική
του πείρα κ’ οί άτσαλωμένοι άρχηγοί του, τέλος, ό μαρξισμός-λενινισμός σάν έπαναστατικό δπλο πάλης, σάν προλεταριακή θεωρία καί
κομμουνιστική κοσμοθεωρία γενικώτερα — όλ’ αυτά παρμένα μαζύ
είναι ή άντικειμενική έκφραση της δράσης καί της σιδερένιας θέλησης
τοΰ προλεταριάτου γιά τήν κοινωνική έπανάσταση, καθώς κ’ ή έκ
φραση της άντικειμενικής άνάγκης νά δοθεί τό ιστορικό τέλος στή
σύγκρουση, στήν Ικδηλη άντίθεση πού υπάρχει άνάμεσα στίς υλικές
παραγωγικές δυνάμεις καί τίς μπουρζουαζικές παραγωγικές σχέ
σεις. Τό Ϊδιο τό έπαναστατικό προλεταριάτο είναι τό βασικώτερο
καί κυριώτερο στοιχείο στίς κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις. Κι
αύτό τό 'προσωπικό’ , τό Ίμψυχο’ , τό ζωντανό στοιχείο στίς παρα
γωγικές δυνάμεις Ιχει τήν ιδιότητα νά παίρνει συνείδηση τών ξεχω
ριστών — άντίθετων ταξικών του συμφερόντων, ν’ άγαναχτάει καί
ξεσηκώνεται ένάντια στίς μπουρζουαζικές μορφές τών παραγω
γικών σχέσεων: νά κάνει έπανάσταση.
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Ό λ ’ αύτά στο σύνολό τους επιδράνε τεράστια πάνω στή συγκε
κριμένη πραγματοποίηση της ιστορικής πορείας, δηλ. στο νά πάρει
'σάρκα καί όστα ή κοινωνική — έπαναστατική άνατροπή.
Καί γιά νά πάρουμε καί νά συγκρίνουμε δυο ιστορικά παραδεί
γματα.
Τ ά σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της II Σοσιαλ. Διεθνοΰς προδώσανε μέσα στήν μεταπολεμική περίοδο της άμεσης έπαναστατι
κής κρίσης τά συμφέροντα τοΰ προλεταριάτου κ’ εγιναν ό υποκειμε
νικός συντελεστής γιά νά μήν πραγματοποιηθεί ή προλεταριακή
έπανάσταση στήν ώρισμένη, στή συγκεκριμένη έκείνη ιστορική στι
γμή, παρά τό γεγονός πώς υπήρχανε όλες οί ύλικές άντικειμενικες
συνθήκες.
Τό συνειδητό-έπαναστατικό προλεταριάτο της Ρωσσίας, τό
ατσαλωμένο έργατικό κόμμα τών μπολσεβίκων μέ τόν μεγαλοφυή
του αρχηγό, μέ τόν Λένιν γκρέμισε τήν έκμεταλλευτική έξουσία τών
τσιφλικάδων καί τών καπιταλιστών, έγκαθίδρυσε τήν προλεταριακή
διχτατορία — εγινε ό υποκειμενικός συντελεστής γιά νά πραγματο
ποιηθεί ή προλεταριακή έπανάσταση στήν ώρισμένη, στήν συγκεκρι
μένη έκείνη ιστορική στιγμή. Καί δέν είναι καθόλου υπερβολή, άν
ποΰμε πώς δίχως τή συνειδητή κατεύτυση τοΰ προλεταριάτου, δίχως
τήν έπαναστατική δράση καί τήν καθοδήγηση τοϋ μπολσεβίκικου
κόμματος καί τοΰ άρχηγοΰ του, τοΰ Λένιν, δέν θά ύπηρχε σήμερα τό
κοσμοϊστορικό γεγονός νά κυριαρχεί ή προλεταριακή διχτατορία καί
νά χτίζεται ό σοσιαλισμός στό 1 /6 της γης, οΰτε τό διεθνές προλετα
ριάτο θάχε στόν άγώνα γιά τό λυτρωμό του ένα τέτιο κομμουνιστικό
προπύργιο καί τέτιον άντικειμενικό συντελεστή, σάν τήν Ε Σ Σ Δ .
Βέβαια: καί τόνα καί τ’ άλλο ιστορικό γεγονός, κ’ ή προδοσία
άπό τή II Σοσιαλ. Διεθνή, κ’ ή πραγματοποίηση της προλεταριακής
διχτατορίας άπό τό ρωσσ. προλεταριάτο καί τό κόμμα του, έχουν
τήν ιστορική τους έξήγηση, είναι γεγονότα άντικειμενικά έξαρτημένα, δίχως αύτό νά σημαίνει πώς καί τό εύρωπαϊκό προλεταριάτο δέν
μποροΰσε νά καταργήσει τίς μπουρζουαζικές παραγωγικές σχέσεις,
νά νικήσει καί νά οργανώσει τή σοσιαλιστική κοινωνία — κάτ’ άπό
ώρισμένες υποκειμενικές συνθήκες.
Οΐ υλικές παραγωγικές δυνάμεις τής καπιταλιστικής κοινωνίας
έξελίχτηκαν πια σέ τέτιο βαθμό πού ή παραπέρα τους έξέλιξη μέσα
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στά όρια τών μπουρζουαζικών παραγωγικών σχέσεων σκουντάφτει
σ’ άξεπέραστα εμπόδια — φραγμούς.
Μονάχα ή προλεταριακή έπανάσταση μπορεϊ καί πρέπει νά σπά
σει τίς μπουρζουαζικές παραγωγικές σχέσεις καί νά δώσει διέξοδο,
καινούρια — ανώτερης μορφής— έξέλιξη στίς κοινωνικές-παραγωγικές δυνάμεις.
Ώ στόσο, άδιέξοδη κατάσταση γιά τή μπουρζουαζία δεν υπάρχει:
μπορεϊ νά βρει διάφορες μορφές οικονομικής εκμετάλλευσης καί πο
λιτικής καταπίεσης για τήν προσωρινή σωτηρία καί διατήρηση της
κυριαρχίας της. Ή μπουρζουαζία σάν τάξη κατευτυνει όλες τίς προ
σπάθειες καί τίς δυνάμεις, τήν ταξική της θέληση, χρησιμοποιεί ολά
κερο τόν κρατικό της μηχανισμό, όλα τά καπιταλιστικά της κόμμα
τα καί τίς άντεπαναστατικές της εφεδρείες (σοσιαλδημοκράτες-σοσιαλφασίστες, φασίστες κτλ.) γιά τή διατήρηση τών συγχρόνων πα
ραγωγικών σχέσεων (της μορφής της ατομικής ιδιοκτησίας), για νά
άποκρούσει τίς προλεταριακές επιθέσεις καί νά 'προλάβει’ τήν έπανά
σταση πού θά της φέρει τό χαμό.
Γιατί καμιά τάξη δέν παράδωσε καί δέν παραδίνει τήν οικονομι
κή καί πολιτική έξουσία στή διάδοχή της έπαναστατική τάξη, ούτε
φεύγει θεληματικά άπό τήν ιστορική σκηνή: γκρεμίζεται μέ τήν έπα
ναστατική βία, άντιτάζοντας τήν πιό μανιασμένη άντίσταση — κι
όταν άκόμα κατάντησε έμπόδιο στό δρόμο της κοινωνικής πρόοδου,
στό δρόμο της ιστορίας.
'Δέν υπήρξανε ώς τώρα στήν ιστορία τέτιες περιπτώσεις, πού νά
φεύγουν θεληματικά άπό τή σκηνή οΐ τάξεις πού πεθαίνουν. Δέν
υπήρξανε ώς τώρα στήν ιστορία τέτιες περιπτώσεις, πού νά μήν
δοκιμάσει ή μπουρζουαζία πού πεθαίνει όλα τά άπομεινάρια άπ’ τίς
δυνάμεις της, γιά νά ύπερασπίσει ώς τό τέλος τήν ύπαρξη της’ .4
Ή πολιτική έξουσία πρέπει νά καταχτηθεί καί θά καταχτηθεί
άπό τό έπαναστατικό προλεταριάτο, οργανωμένο καί καθοδηγημένο
άπό τό κομμουνιστικό του κόμμα, άπό τό κόμμα έκεϊνο, πού στή

4.
[Κ ατά τήν παραπομπή τοϋ Σκυτάλη: Ί . Στάλιν, «Γ ιά τή δεξιά πα
ρέκκλιση στο Π.Κ.Κ. (μπ.)»].
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δομένη-συγκεκριμένη περίοδο εκπροσωπεί τά ταξικά συμφέροντα
τοϋ προλεταριάτου κ’ έκφράζει τά ιστορικά του καθήκοντα, σάν τάΉ τάξη τών εκμεταλλευτών θά πέσει άναπόφευχτα μονάχα κάτ’
άπό τά οργανωμένα καί βίαια χτυπήματα της τάξης τών έργατών.
Ό καπιταλισμός-ίμπεριαλισμός, σάν κοινωνικά σύστημα, ιστορι
κά επαψε πιά νά ικανοποιεί καί τίς πιο άπαραίτητες άκόμα κοινωνικές-ζωτικές άνάγκες της μεγάλης έργαζόμενης άνθρώπινης μάζας.
Κι όσο πιο πέρα, τόσο λιγώτερο θάνε σέ θέση νά ικανοποιήσει αύτές
τις άνάγκες. Ώ στόσο, αύτό τό τεράστιο έκμεταλλευτικό-καταπιεστικό σύστημα δέν πέφτει αύτόματα, δέν γκρεμίζεται μονάχο του.
Ό ένεργητικός ρόλος, ή συνειδητή δράση κ’ ή έπαναστατική θέληση
τοΰ προλεταριάτου καί τοΰ κόμματός του, τοΰ Κ.Κ., είναι ό υποκει
μενικός έκεΐνος συντελεστής πού θά γκρεμίσει τό καπιταλιστικό-ίμπεριαλιστικό καθεστώς. Καί σ’ αύτό βρίσκεται ή τεράστια σημασία
τοΰ ύποκειμενικοΰ συντελεστή.
Ή άντίθεση, ό 'γόρδιος δεσμός’ πού βρίσκεται άνάμεσα στίς ύλικές παραγωγικές δυνάμεις καί τίς μπουρζουαζικές-καπιταλιστικές
σχέσεις πρέπει νά λυθεί, νά κοπεί — κι άναπόφεχτα θά κοπεί μέ τό
ταξικό-προλεταριακό σπαθί της κοινωνικής σοσιαλιστικής έπανά
στασης. Στήν ιστορική ταξική πάλη τό προλεταριάτο θά βγει νικη
τής.»

γ)

Ν. Ζαχαριάδης

Γ ιά τά βιογραφικά στοιχεία τοϋ Νίκου Ζαχαριάδη (Νικομήδεια Μικρός
’Ασίας 1903 - Σιβηρία 1973) καθώς καί για τό βιογραφικό του σημείωμα
πού συνέταξε ό Μ παρτζιώτας βλ. ’Ανταίος, Ν. Ζαχαριάδης, 149-190.
Έ ργα:
άρθρα στον Ριζοσπάστη καί τον Νέο Ριζοσπάστη:
«Κριτική εξω τής πραγματικότητας» (24-6-1925, 1).
« Ή πραγματική σημασία τών γραμμάτων» (30-1-1927, 2).
«Μ προστά στο τέταρτο συνέδριο τοΰ Κόμματος» (11-12-1928, 2).
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«'Μ αρξιστής’ - τσανακογλύφτης» (21-7 ώ ς 28-8-1932, 2).
« Ό Άρχειοφασισμός καί τά γεγονότα τής Γερμανίας» (10 ώς 14-81 9 3 2 ,1 ,3 ).
« Ή επαναστατική συμβολή τοΰ Κεφαλαίου» (19 καί 22-2-1933, 2).
« Ό Τρότσκυ στήν υπηρεσία τοΰ Χίτλερ καί τής γερμανικής κεφαλαιοκρατίας» (4, 5, 6-10-1933, 2).
« Ή πάλη μας κατά τοΰ Άρχειοφασισμοΰ» (13-10-1933, 2).
« 'Ο άρχειοφασισμός στο χαφιέδικό του έργο» (30-10-1933, 2).
« Ό πραγματικός δρόμος τών έργαζομένων τής Βαλκανικής» (5 καί
6-11-1933, 1/2).
« 'Εστία καί άρχειοφασισμός» (10 καί 11-11-1933, 2).
« Ή θέση τών άρχειοφασιστών στό ζήτημα τοΰ πολέμου» (14 ώς 2911-1933,2).
«Καί πάλι για τόν τσανακογλύφτη 'μαρξιστή’ » (16-11-1933, 2).
« Ό άρχειοφασισμός καί ή έπανάσταση τοΰ 1821» (3-4-1936, 2).
στήν Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση:
«Οί τρεις τελευταίες άπεργίες» (άρ. 3-4 , Μ άρτ.-Ά πρ. 1929, 20-25)
[ώς Κ. Κούτβης].
«Τ ό ιδεολογικό μας μέτωπο» (περ. Γ ', άρ. 3, Ίαν. 1932,1-3) [άνυπόγραφο],
« Ή σημερινή κατάσταση στήν Ε λλά δα καί τά πιό άμεσα καθήκοντά
μας» (1-5-1936, 3-6).
«Εισήγηση πάνω στα γεγονότα τής Θεσσαλονίκης» (1-6-1936, 3-6).
«Λ όγος στή 2η ολομέλεια τής ΚΕ» (1-7-1936, 3-6).
«Γ ιά δλα τά μέλη καί τά στελέχη τής οργάνωσης τοΰ ΚΚΕ (Ε Τ Κ Δ)
καί τής ΟΚΝΕ (Ε Τ Κ Δ Ν )» [ Ίαν. 1941], άρ. 2 (Ίούν. 1942), 62-64.
«Θ έσεις γιά τήν ιστορία τοΰ Κ Κ Ε », άρ. 6 (Νοέμβρ. 1942), 168-178.
«Γ ιά τήν Κομμουνιστική Όργάνωση Θεσσαλονίκης» (1945,879-892).
« Ό Μαρξισμός-Λενινισμός στήν Ε λλά δα» (1946, 1-5).
« Ή κατάσταση στή νοτιοανατολική Εύρώτπ) καί ή θέση τής Ε λ λ ά 
δας» (1946, 207-211).
«Λ όγος στό 8ο συνέδριο τοΰ Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας» (1946, 212-213).
«Τ ό ιδεολογικό μέτωπο» (1947, 53-55).
«Τί δουλειά θά κάνουν οί πυρήνες», Νεολαίά, περ. Γ ', 1-8 -1 92 5,3 -4 [ώς Κ.
Κούτβης].
ϊύτοτελώς:
Ό αληθινός Παλαμάς [1937], ’Αθήνα 1945.
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Θέσεις γιά την ιστορία τοϋ Κ Κ Ε [1939],' Αθήνα 1945, [Βουκουρέ

στι] 1950.
Ή σημερινή κατάσταση στην 'Ελλάδα και τά προβλήματα τής Λαϊκής
Δημοκρατίας, ’Αθήνα 1945.
Εισήγηση καί τελικός λόγος καί Λόγος, στό: Τό 7ο συνέδριο τοϋ Κ Κ Ε

(βλ. παραπάνω σ. 255).
Ό κομμουνιστής, λαϊκός άγωνιστής, μέλος τοΰ ΚΚΕ, 'Αθήνα 1946,

2Ίούλ. 1949.
Δυό χρόνια κάτω άπό την κατοχή. Ή κατάσταση και τά προβλήματά

JK, χ·τ. 1947.
Ό λοι σ τ ’ άρματα! Όλα γιά τη νίκη, χ.τ. 1948.
Ή πάλη γιά τη λευτεριά και τή δημοκρατία, χ.τ. 1949.
Καινούργια κατάσταση, καινούργια καθήκοντα, χ.τ. Όκτ. 1949.
7. Β. Στάλιν, ό δάσκαλος καί όδηγητής, ό σύντροφος και φίλος, χ.τ.

Δεκ. 1949.
βλ. καί τον επόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
Συλλογή έργων, [Βουκουρέστι] 1953.
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:

άνυπόγραφες στή Νεολαία, τήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, τή Μ αρξιστι
κή Βιβλιοθήκη (1933) καί τή Μόρφωση (βλ. παρακάτω σ. 397).
Ένγκελς, Φ., Ό Λουδοβίκος Φόιερμπαχκαι τό τέλος της κλασικής γερμανι
κής φιλοσοφίας, με πρόλογο καί σημειώσεις Γ. Πλεχάνωφ καί «δύο
προσθήκες» τοΰ Μάρξ, ’Αθήνα 1927 (βλ. καί τον προηγούμενο τόμο
αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 226).
Λένιν, Ν., 'Υλισμός καί Έμπειριοκριτικισμός, Πρόλογος Α. Ντεμπόριν,
’Αθήνα χ.χ.
Ρόζενταλ, Μ. - Γιούντιν, Π., Μικρό φιλοσοφικό λεξικό (βλ. παραπάνω σ.
261).
Α ρ χ ε ία :

βλ. παραπάνω σ. 262· ’Αρχείο Ζιούτου- βλ. ’Ανταίος, Ν. Ζαχαριάδης, pas·

1. Με τίτλο: Ιστορία τοϋ ΚΚ Ε , έκδ. Διαφώτισης τής Κ.Ο. Θεσσαλονίκης, Θεσ
σαλονίκη 1945.
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Π ηγές:
ή ύλη τών έντυπων τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί ιδίως τοϋ ΚΚ τής
Σοβιετικής Ένωσης (τοΰ οποίου υπήρξε μέλος άπό το 1922- βλ. ’Αν
ταίος, Ν. Ζαχαριάδης, 155).
Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α :
βλ. παραπάνω σ. 263.
Αναστασόπουλος (βλ. παρακάτω σ. 372).
[άνυπόγραφο], Biographien von fünfhundert fiihrenden Kommunislen, Stan
ford χ.χ. (96-101).
Αΰγέρης, Μ., Βκρισία τοΰ ’Α ληθινού Παλαμά, ’Ελεύθερα Γράμματα, άρ.
11 (20-7-1945), 11-12 [στο ίδιο περιοδ. δημοσιεύθηκαν καί άποσπάσματα τοΰ κειμένου αύτοΰ τοΰ Ζαχαριάδη: άρ. 4, 2-6-1945, 5· άρ. 5,
9-6-1945, 5].
Βάρναλης, Κ., Βκρισία τοΰ 'Αληθινού Παλαμά, Κομμουνιστική 'Επιθεώρη
ση, Αΰγ. 1945, 677-682.
Γιαννακάκης, Μ., Βκρισία τοΰ 'Αληθινοί7 Παλαμά, Δημοκρατικά Χρονικά,
άρ. 8 (20-8-1945), 13.
Drachkovitch, ((Ν. Zachariadis», Internationale Presse-Korrespondenz, 17
(1937), 450-451.
Ελεφάντης, Ή επαγγελία, passim.
Ζέβγος, Γ ., ((Ν. Ζαχαριάδης, ό αιχμάλωτος τοΰ φασισμοϋ», Κομμουνιστική
'Επιθεώρηση, Νοέμβρ. 1943, 571-572.
Καραγιώργης, Κ., ((Νίκος Ζαχαριάδης», Κομμουνιστική !Επιθεώρηση,
Όκτ.-Νοέμβρ. 1944, 954-961.
Κατηφόρης, Γ., «Γ ιά τή θεωρία τών δύο πόλων», 'Αντί, άρ. 187 (25-91981), 33-35.
Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση (1946,602-614, άφιέρωμα με άρθρα τών Σιάντου, Παρτσαλίδη, Καραγιώργη, Ζέβγου καί ’Αποστόλου).
λιβιεράτος, Κοινωνικοί, Β ', 218-222.
Πετσόπουλος, Γ., Τά πραγματικά αίτια (βλ. παρακάτω σ. 666).
Ροϋσος, Π., (('Αξιο κόμμα, άντάξιος αρχηγός», Κομμουνιστική 'Επιθεώρη
ση, Νοέμβρ. 1942, 142-143.
'’mith, Ο. L., «On Zachariadis’ Theory of the Two Poles», Scandinavian Studi
es o f Modern Greek, 5 (1981), 29-35.
Τζελέπης (βλ. παρακάτω σ. 527).
3' καί τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ε υ νά ς:
r, ανασυγκρότηση τών θεωρητικών έπεξεργασιών τοϋ Ζαχαριάδη.
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I.
ΤΟ ΚΚΕ ««ΠΑΝΤΑ Π ΙΣΤΟ Σ Τ ΙΣ ΕΠ ΙΤΑ ΓΕ Σ
ΤΗ Σ ΔΙΕ ΘΝ ΟΥ Σ Π ΡΟ ΛΕΤΑΡΙΑΚ Η Σ Ε Π ΑΝ ΑΣΤΑΤΙΚ Η Σ
Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ »'

«...1.— Το ΚΚΕεΙνε το τμήμα πού εχει στήν 'Ελλάδα ή Κομμουνι
στική διεθνής - το παγκόσμιο κομμουνιστικό κόμμα. Γαλουχήθηκε
καί φωτίστηκε άπό το πνεϋμα καί τή φωτιά της προλεταριακής
έπανάστασης τοϋ Όχτώβρη καί προσχώρησε στήν Κ Δ το 1920. Σ ’
όλη του τή ζωή καί άνάπτυξη βρήκε άπό τήν Κ Δ τήν πιο άμεση καί
φωτισμένη βοήθεια καί καθοδήγηση. Χειραγωγημένο άπό τήν Κ Δ
πέρασε τίς δυσκολίες καί τή μακρόχρονη κρίση του καί Ιμεινε πάντα
πιστό στο πνεϋμα της, στο πρόγραμμά της, στήν πολιτική καί οργα
νωτική γραμμή καί δράση, πιστό στή ρούσικη έπανάσταση καί στή
Σοβιετική ένωση. Θεωρεί τή δράση του σάν ενα κομμάτι, το έλληνικί> κομμάτι τής ένιαίας κομμουνιστικής δράσης σ’ όλο τον κόσμο καί
τήν έργατοαγροτική έπανάσταση στήν 'Ελλάδα σάν τμήμα της
παγκόσμιας έπανάστασης, σάν τήν έλληνική συμβολή καί συνεισφο
ρά στήν παγκόσμια έπαναστατική κομμουνιστική δημιουργία. Το
ΚΚΕ στάθηκε πάντα πιστό στίς επιταγές της διεθνοΰς προλεταρια
κής έπαναστατικής άλληλεγγύης.
2.— Τήν έποχή μας τή χαρακτηρίζει ή σύγκρουση δύο κόσμων,
τοΰ καπιταλισμοΰ καί τοΰ σοσιαλισμοΰ, τοΰ κόσμου πού πέφτει καί
τοΰ κόσμου πού άνεβαίνει, πού κινεί τήν ιστορία μπροστά. Καί αν το
πνεϋμα τοΰ καπιταλισμοΰ, της πισοδρόμησης το έκφράζει ο φασι
σμός, πού τόση καταστροφή, ύποδούλωση καί βαρβαρότητα σπέρνει
γύρω του, το πνεϋμα της εποχής μας, το καθολικό νόημα της ιστορι
κής καμπής πού περνά ή παγκόσμια εξέλιξη, το έκφράζει ο σταλινι
σμός. Αύτοί οί δύο κόσμοι συγκρούονται.
3.— Στρατηγική μεταπολεμική επιδίωξη τοΰ παγκόσμιου ιμπε
ριαλισμού, στήν κάθε κεφαλαιοκρατική χώρα, ήταν καί παραμένει ή

1. [ Θέσεις, 48-51].
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έκμηδένιση της Σοβιετικής Ένωσης, ή παλινόρθωση τοϋ καπιταλισμοΰ στή Ρωσία. "Αν βρίσκονται κεφαλαιοκρατικές χώρες, πού πραγματοποιοΰν διαφορετικούς ελιγμούς ταχτικής, αύτό γίνεται πρώτ’
άπ’ όλα κάτω άπό τή λαϊκή πίεση καί δείχνει τήν επίδραση τοΰ
σταλινισμού πάνω στά λαϊκά στρώματα τών κεφαλαιοκρατικών χω
ρών, δείχνει δτι ό σταλινισμός έκφράζει κι αύτών τή θέληση καί δταν
δεν έχουν άκόμα σηκωθεί ώς τή συνείδηση της ανάγκης γιά τήν
έπαναστατική μεταβολή στίς χώρες τους.
4.— *Αν ό λενινισμός έκφράζει το πέρασμα άπό τον ιμπεριαλι
σμό στήν έπανάσταση καί τή δικτατορία τοΰ προλεταριάτου, ό στα
λινισμός έκφράζει το πέρασμα στο σοσιαλισμό κάτω άπό τή δικτα
τορία τοΰ προλεταριάτου. Ό σταλινισμός θεωρητικά φώτισε το δρό
μο τοΰ σοσιαλισμού καί πρακτικά τον πραγματοποίησε. ’Αλλά αύτό
δεν είνε παρά το ένα σκέλος του.
5.— Ό Στάλιν, δπως καί ό Λένιν, βλέπει στή Σοβιετική Έ νωση
ενα κομμάτι, τό πιο πρωτοπόρο, της παγκόσμιας έπανάστασης. Καί
μαζί μέ το Λένιν, ένάντια στήν τυχοδιωκτική θεωρία της 'διαρκοΰς
έπανάστασης’ τοΰ τροτσκισμού πού τον εφερε στήν άγκαλιά τοΰ
φασισμοΰ, πιστεύει δτι το δημιουργικό παράδειγμα της Σοβιετικής
Ένωσης, πού δείχνει τί μπορεϊ νά κάνει το προλεταριάτο τόσο σύν
τομα καί σέ χώρα πού ήταν τόσο καθυστερημένη, άποτελεΐ τήν πιο
θετική συμβολή της Σοβιετικής Ένωσης στήν παγκόσμια έπανά
σταση, γιατί πείθει τίς μάζες τών κεφαλαιοκρατικών χωρών μέ τά
γεγονότα της δημιουργίας, της σοσιαλιστικής άνοικοδόμησης, τοΰ
σοσιαλισμοΰ.
6.— Ή παγκόσμια έπανάσταση άνοικοδομεϊται άπό τούς έθνικοαπελευθερωτικούς καί άγροτικούς πολέμους τών άποικιακών καί
υποδουλωμένων λαών, άπό τίς άστικοδημοκρατικές, έργατοαγροτικές καί τίς προλεταριακές έπαναστάσεις πού άποτελοΰν μιά σκάλα
;:ού φέρνει δλο πρός τά πάνω, μέ έπιστέγασμα τήν παγκόσμια σοβι
ετική ένωση. Ά νάμεσα στά δυο αύτά σκέλη, πού κινοΰν τήν έπανά
σταση καί τήν ιστορία μπροστά, ύπάρχει ή πιο στενή καί άδιάσπαστη σχέση καί άλληλεξάρτηση. Καί ό σταλινισμός έκφράζει αύτήν
ακριβώς τή σύνθεση καί τήν ένότητα, γι’ αύτό καί περικλείνει τό
καθολικό νόημα της έποχής μας.
7.— Τί λοιπόν είνε ό σταλινισμός; Σταλινισμός είνε ό μαρξισμός-
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λενινισμός της εποχής τοϋ σοσιαλισμοΰ. Ή νίκη τοΰ σοσιαλισμοΰ
στο ενα εκτο τοΰ κόσμου, στήν Ένωση σοβιετικών σοσιαλιστικών
δημοκρατιών, άποτελεΐ τό βασικό κίνητρο, δημιούργησε τό βάθρο
γιά τή νίκη της παγκόσμιας έπανάστασης.
8.— Ή δημιουργία της Σοβιετικής Ένωσης έσπασε τήν παγκό
σμια κεφαλαιοκρατική ένότητα καί άποτελεΐ τήν κύρια καί βασική
αιτία γιά τή γενική κρίση τοϋ καπιταλισμού. Νά γιατί βασική στρα
τηγική έπιδίωξη τοΰ παγκόσμιου καπιταλισμοΰ είνε, μέσα άπ’ όλες
τίς άντιθέσεις του, πού βαθαίνουν πάνω στή βάση τής γενικής κρίσης
του (άντιθέσεις πού τόν μπλέκουν καί τόν έξασθενοΰν καί διασποΰν
τήν ένότητα δράσης του) ή έκμηδένιση της Σοβιετικής Ένωσης. Καί
νά γιατί ή ύπεράσπιση της Σοβιετικής Έ νωσης εϊνε τό βασικό καθή
κον τοΰ παγκόσμιου έπαναστατικοΰ κινήματος, πού φυσικά τήν πιό
γερή κατοχύρωση της τή βρίσκει στήν άνάπτυξη καί πρόοδο της
παγκόσμιας έπανάστασης. Τό ΚΚΕ, δίπλα στήν πάλη του γιά τή
ζωή καί τήν άπελευθέρωση τοϋ έργαζόμενου λαοΰ της Ελλάδας,
θεωρεί τήν ύπεράσπιση της Ε Σ Σ Δ σάν ύπόθεση πού συνδέεται στενά
καί άμεσα μέ τή ζωή, τή λεφτεριά καί τήν άνεξαρτησία τοϋ λαοΰ καί
της χώρας.
9.— ’Αποστολή τοϋ παγκόσμιου προλεταριάτου εϊνε ή μεταβολή
τοΰ κόσμου. Αύτή τήν άποστολή τήν έκφράζει ή φιλοσοφία του, ό
διαλεχτικός ύλισμός, πού εϊνε ή έπιστήμη της μεταβολής τοϋ κό
σμου. Έ τσι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι εϊνε οΐ πολιτικοί μετατροπείς
τοΰ κόσμου. Αύτοί, πού μέ τή γνώση τών νόμων πού διέπουν τόν
κόσμο, κατευθύνουν πρός τά μπρός τήν ιστορία. Μόνο τό προλεταριά
το μποροΰσε νά γίνει ό συνειδητός φορέας της γνώσης αύτης καί της
κίνησης αύτης. Γι’ αύτό καί μόνο αύτό άνάδειξε τούς φιλόσοφους πολιτικούς, πού καθοδηγούν τή μεταβολή τοΰ κόσμου μέσα άπό τήν
κατάχτησή του. Τό οικοδόμημα τοΰ παγκόσμιου κομμουνισμοΰ στη
ρίζεται σε τέσσερα άκλόνητα βάθρα: Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν, Σ τά 
λιν. Εϊνε οί τέσσερες προβολείς, πού έκφράζουν τήν ϊδια θέληση, τήν
ϊδια δύναμη, τήν ίδια άποστολή-θέληση, δύναμη καί ιστορική άπο
στολή τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου. ’Ανοίγουν καί φωτίζουν τόν
ίδιο δρόμο ολοένα καί πιό πέρα, μέ τελικό σκοπό τόν παγκόσμιο
κομμουνισμό. Τό ΚΚΕ στέκει άτράνταχτα πιστό στό πνεϋμα τοΰ
παγκόσμιου κομμουνισμοΰ, στό πνεϋμα τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν,
Στάλιν.»
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II. Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗ ΣΗ Τ Η Σ «Μ Α Ρ Ξ ΙΣΤΙΚ Η ΣΛ ΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗ Σ ΣΚΕΨΗΣ.» ΣΤΗ Ν Ε Λ Λ Α Δ Α 1

«...Συνοψίζοντας τις παρατηρήσεις για τήν εξέλιξη καί τήν άνάπτυ
ξη τής μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας στήν 'Ελλάδα στά τελευ
ταία 25 χρόνια μπορούμε νά καταλήξουμε στό συμπέρασμα δτι πα
ρουσιάζει στή χώρα μας μεγάλη καθυστέρηση.
Ή καθυστέρηση αύτή παρουσιάζεται, πρώτο, με τό γεγονός δτι ή
διάδοση καί μελέτη τής μαρξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας προχω
ρεί στήν 'Ελλάδα πολύ σιγά. Έ να χτυπητό παράδειγμα είναι δτι
στή γλώσσα μας δεν έχουν άκόμα μεταφραστεί τά βασικά εργα τοϋ
μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ, λογουχάρη, τό Κεφάλαιο τοΰ Μάρξ καί ό
Έμπεφιοχριτιχισμός τοΰ Λένιν, γιά νά μήν ποΰμε τά άπαντα τών
μεγάλων δασκάλων μας Μάρξ-Ένγκελς-Λένιν-Στάλιν.2 Δεύτερο,
εμεινε πολύ πίσω ή επιστημονική μαρξιστική-λενινιστική επεξεργα
σία, μελέτη, φώτισμα γιά τά βασικά νεοελληνικά προβλήματα. Αύτό
είχε σάν άποτέλεσμα δτι καί ό μαρξισμός, πού μας έρχονταν, καί δσο
μας έρχονταν, άπόξω, εμενε ξένος, στείρος, δχι δημιουργικός. Ε π α 
ναλαμβάνομε μονάχα ξένα άποσπάσματα καί φράσεις, χωρίς νά ζη
τάμε νά βροΰμε έπαλήθευση τής μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας
μέσα στήν Έλληνική πραγματικότητα. Χωρίς νά κυτταμε νά πετύχουμε καρποφόρηση της πάνω στό χώμα τής νεοελληνικής πραγμα
τικότητας. Έ τσι ό μαρξισμός σάν έπαναστατική έπιστημονική θεω
ρία καί πράξη έμενε, —γιά δ,τι άφορα τό φώτισμα τών βασικών
νεοελληνικών προβλημάτων καί τό χάραγμα τών κύριων κατευθύν
σεων γιά τό νεοελληνικό πολιτικοοικονομικό καί κοινωνικό ξετύλιγμα,— μηχανικός, στείρος, δχι γόνιμος καί καρποφόρος, δχι δημι
ουργικός, προλεταριακός, λαϊκός - έπαναστατικός.
Ή καθυστέρηση, πού παρουσίασε'ή διάδοση, άνάπτυξη καί γονι
μοποίηση τής μαρξιστικής-λενινιστικής σκέψης στήν Ελλάδα εχει

1 [ « '0 Μαρξισμος-Λενινισμός», 1-5].
2 [Βλ. παραπάνω σ. 258].
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τήν εξήγησή της, τούς λόγους της, λόγους ιδιότυπους, νεοελληνικούς.
Πρώτ’ άπ’ όλα ή άστικοτσιφλικάδικη ιδεολογία τής Μεγάλης
Ιδέας, πού έξαρτοϋσε τήν εύημερία καί πρόοδο τής Ελλάδας άπ’
τήν άναβίωση τοϋ άρχαιοελληνικοΰ μεγαλείου καί τήν άνασύσταση
τής βυζαντινής αύτοκρατορίας, είχε πιάσει τόσο βαθειά, είχε σκοτί
σει τόσο πολύ τ ά μυαλά τοΰ Λαοΰ, ώστε κυριαρχοΰσε άπόλυτα στήν
πνευματική μας ζωή καί τό ιδεολογικό εποικοδόμημά μας καί επνιγε
άσφυκτικά κάθε ιδεολογική εκδήλωση, πού ζητοΰσε νά ξεφύγει άπ’
τό μονοπώλιο καί τήν κηδεμονία της. Καί όσοι διανοούμενοι καί
σπουδαγμένοι μάς έρχονταν άπ’ τό έξωτερικό επηρεασμένοι άπ’ τό
δυτικοευρωπαϊκό σοσιαλισμό, πού τότε άνθοΰσε, παραμέριζαν τίς
νέες ιδέες τους, τίς κρύβαν στά ντουλάπια καί έμπαιναν κι’ αύτοί,
ετσι είτε άλλοιώς, στήν ύπηρεσία τής Μεγάλης ’ Ιδέας, περιμένοντας
ύστερα άπ’ τήν πραγματοποίησή της νά ξεθάψουν τό σοσιαλισμό
τους καί νά δουλέψουν, τότε μόνο, γιά τήν έπικράτησή του! Ή άστικοτσιφλικάδικη ιδεολογία τής Μεγάλης ’ Ιδέας τάχε καταφέρει τόσο
καλά, — με τήν πολιτική πού άπ’ αύτήν έμπνεόνταν,— νά κρατήσει
τήν Ε λλάδα στήν πιό χαμηλή οικονομική βαθμίδα, στήν ξενική
έξάρτηση καί τήν πιό μεγάλη κοινωνικοπολιτική καθυστέρηση, ώστε
ό κόσμος νά πιστεύει, γιατί δεν εβλεπε άλλη διέξοδο καί άλλο φώς,
πώς μονάχα με τήν πραγματοποίηση τής Μεγάλης ’Ιδέας θά μποροΰ
σε νά δεϊ 'Θεοΰ πρόσωπο’ . Περισσότερο ίσως άπ’ δ,τι συνέβαινε με
κάθε άλλο βαλκανικό είτε εύρωπαϊκό λαό, προκειμένου γιά τόν ελλη
νικό, τό νεοελληνικό άστικοτσιφλικάδικο ιδεολογικό έποικοδόμημα
βάραινε σε τέτιο βαθμό πάνω στήν πνευματική πρόοδο καί άνάπτυξη
τοΰ τόπου, πού έμπόδιζε τή χειραφέτηση τοΰ Λαοΰ άπ’ τήν ιδεολογι
κή ύποδούλωση καί χαλιναγώγηση τών κυρίαρχων τάξεων. Κι’ αύτό
συνέβαινε γιατί ή Μεγάλη ’ Ιδέα κατόρθωσε, δημιουργώντας τήν
άφάνταστη φτώχεια καί κακομοιριά τής ψωροκώσταινας καί τοΰ
Λαοΰ, καί πλάθοντας τό παραμύθι τής άρχαιοελληνικής συνέχειας
καί τής βυζαντινής παλιγγενεσίας, νά πείσει τά πιό πλατειά στρώ
ματα τοΰ Λαοΰ, δτι άλλος δρόμος, άπ’ τό ν’ άφιερωθοΰν δλες οί
δυνάμεις καί δλα τά μέσα τοΰ Λαοΰ καί τοΰ τόπου, γιά νά πραγμα
τοποιηθεί ή ούτοπία της, δεν ύπήρχε. Καί μονάχα μέσα στή μακρό
χρονη πείρα τής ζωής, πληρώνοντας τήν πείρα αύτή πολύ άκριβά, θά
μποροΰσε ό Λαός ν’ άπαλλαγεϊ άπ’ τή μεγαλοϊδεάτικη νάρκωση, νά
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συνέλθει, ν’ άνασυνταχτεϊ καί νά προχωρήσει σε πιο θετικές, πιο
ζωντανές καί πιο ελληνικές πραγματοποιήσεις. Δεύτερο, καί όσοι
άπ’ τούς Έλληνες, —κυρίως διανοούμενοι, σπουδαγμένοι στο έξωτερικό, πού βλέπαν το χαντάκωμα όπου οδηγούσε τον τόπο ή πνευ
ματική άρχαιοκαπηλεία καί βυζαντινολογία,— δεν παρατούσαν τίς
νεωτεριστικές ιδέες καί το σοσιαλισμό τους, δεν κάναν παρά μιά
μηχανική, νεκρή μεταφορά τών προοδευτικών ιδεών άπόξω. Δεν
κύτταζαν ούτε προσπαθούσαν ν’ άνακαλύψουν τό σοσιαλισμό μέσα
στήν Ε λλάδα καί νά ξεφυτρώσουν τό μαρξισμό μέσα άπ’ τήν έλλη
νική πραγματικότητα. Δέν είχαν, ούτε μπορούσαν ν’ άντιπαραθέσουν
στή Μεγάλη ’Ιδέα, μιά ντόπια, νεοελληνική, έπιστημονική, σοσιαλι
στική γραμμή, θεωρία, ιδεολογία πού νά ξεσκεπάζει τή μεγαλοϊδεάτικη ούτοπία, καί πού νά πείθει, μέσα στή ζωή καί στήν πράξη, γιά
τήν όρθότητά της. Έ τσι μέναν επηρεασμένοι άπ’ τή νεοελληνική
ζωή, άπομονωμένοι άπ’ τόν κόσμο, σάν περίεργα δντα καί παράξενα
φαινόμενα. Αύτή ή έπιστημονική άνεπάρκεια καί άνικανότητά τους
άντικειμενικά άποτελοϋσε μια συνθηκολόγηση μπροστά στή Μεγάλη
’ Ιδέα καί τούς όδηγοϋσε, έτσι εϊτε άλλοιώς, σ’ ενα συμβιβασμό μ’
αύτή. Δεν μπορούσαν νά Θεμελιώσουν έπιστημονικά τή μαρξιστική
Θέση, ότι ή Ε λλάδα μπορεϊ νά ζήσει καί νά προοδεύσει όταν στηρι
χτεί στίς δικές της δυνάμεις καί αναπτύξει τίς έσωτερικές της δυνατό
τητες. Έ τσι ή διακήρυξη της σοσιαλιστικής, εϊτε της σοσιαλίζουσας
ιδεολογίας τους, εμενε 'φωνή βοώντος έν τή έρήμω’ καί δίχως πραχτική άπόδοση.
Αύτοί είναι οί βασικοί λόγοι, πού έξηγοϋν τήν καθυστέρηση, πού
παρουσίασε ή μαρξιστική, ή έπιστημονική σοσιαλιστική σκέψη στήν
Ελλάδα σε σχέση τόσο με τήν Εύρώπη γενικά δσο καί με τά Βαλκά
νια ιδιαίτερα, καί παρά τό γεγονός δτι ή χώρα μας άπ’ τήν οικονομι
κή πλευρά, άπ’ τήν πλευρά της έκβιομηχάνισης καί της άνάπτυξης
της έργατικής τάξης δχι μονάχα δεν ύστεροϋσε άπ’ τίς άλλες βαλκα
νικές χώρες άναλογικά με τόν πληθυσμό της, μά καί σ’ Ινα βαθμό τίς
ξεπερνοϋσε.
Γιά νά δείξουμε άκόμα τήν καταθλιπτική κυριαρχία πού είχε
εξασφαλίσει ή ιδεολογία της Μεγάλης ’ Ιδέας, θα μπορούσαμε ν’
αναφέρουμε καί τά προοδευτικά άστικοδημοκρατικά κινήματα, πού
παρουσιάστηκαν κυρίως στά χρονικά πλαίσια, πού συμπίπτουν με τό
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πέρασμα άπ’ τον περασμένο στον δικό μας αιώνα, καί πού μή μπο
ρώντας καί αυτά ν’ άντιπαραταχτοϋν στή Μεγάλη ’Ιδέα, δέχονταν
την έπίδρασή της κι’ έπαιρναν έτσι, τό θέλαν εϊτε δχι, έναν αντιδρα
στικό χρωματισμό. Ή βασική άδυναμία, πού παρουσίασε στή χώρα
μας τό άστικοδημοκρατικά κίνημα για τή γλωσσική καί έκπαιδευτική μεταρρύθμιση καί τό συστηματικό συγχρονισμό, βρίσκεται στ’ δτι
πολεμούσε με δπλα πού δεν άνταποκρινόντουσαν στήν κοινωνική,
στήν ύλική καί πνευματική πραγματικότητα της έποχής μας. Θέλη
σαν ν’ άναστησουν καθυστερημένα τόν ούμανισμό στήν Ελλάδα καί
νά πετύχουν τήν ανόρθωση καί άναγέννηση τοϋ Λαοΰ καί τοϋ τόπου
άπ’ τά πάνω, άποβλέποντας νά μορφώσουν, νά έκπολιτίσουν πρώτα
τό Λαό, καί υστέρα, με μορφωμένο πιά τό Λαό ν’ άνασυγκροτησουν,
νά διορθώσουν τα κακά της κοινωνίας. Επηρεασμένοι άπ’ τή φιλο
σοφία τοΰ ούμανισμοϋ, άπ’ τό φιλοσοφικό ιδεαλισμό, πού κρατα τίς
ρίζες του άπ’ τήν αρχαιοελληνική ίδεαλιστική φιλοσοφία, οί γλωσσι
κοί μεταρρυθμιστές θέλαν ν’ άλλάξουν τό πνευματικό έποικοδόμημα
χωρίς πρώτα νά μεταβάλλουν τίς ύλικες προϋποθέσεις της κοινωνι
κής ζωής. Έ τσι άγνοοΰσαν τή βασική άρχή της κοινωνικής ύπαρξης
καί προόδου — 'πρώτα ζεΐ κανένας καί ύστερα φιλοσοφεί1— καί αύτό
προδίκαζε τήν άποτυχία τους. Δ ε βλέπαν δτι τό γλωσσικό καί πιό
γενικά, τό πνευματικό πρόβλημα, εΐταν παράγωγο, είτε ενα κομμάτι
μονάχα άπ’ τό δλο κοινωνικό νεοελληνικό ζήτημα καί δε μποροΰσε
νά λυθεί μεμονωμένα. Τ στερ α τό φιλοσοφικό τους βάθρο εΐταν κοινό
με αύτό, πού είχε ή Μεγάλη ’ Ιδέα, δηλ. ό ιδεαλισμός. "Αν αύτοί
πήγαιναν νά λύσουν άπ’ τά πάνω τό γλωσσικό ζήτημα, ή Μεγάλη
’ Ιδέα πήγαινε νά λύσει με τόν ίδιο τρόπο, ξεκινώντας άπό ίδεαλιστικές, ιδεολογικές προϋποθέσεις, τό όλο ελληνικό πρόβλημα. Καί κατά
φυσικό τρόπο, τό μερικό πρόβλημα ύποτασσότανε, ύπάγονταν στό
γενικώτερο, τό γλωσσικό κίνημα στό μεγαλοϊδεάτικο. Έ τσι έχανε
τήν ανεξαρτησία του, έπαιρνε άντιδραστικό χρώμα, καί ή λύση του
καταντοΰσε ούτοπία, δπως ούτοπία εΐταν καί ή Μεγάλη ’Ιδέα. Οί
καθυστερημένοι στήν Ελλάδα όνειροπόλοι τοΰ ούμανισμοϋ, δέ βλέ
παν, οτι, — (στήν έποχή μας της πάλης γιά τό δημοκρατικό συγχρο
νισμό καί τό σοσιαλισμό, όπου οί κατώτερες λαϊκές μάζες με έπί
κεφαλής τό προλεταριάτο καταλαμβάνουν τό προσκήνιο της κοινωνικοπολιτικής ζωής καί παίρνουν στα χέρια τήν ήγεμονία της πάλης
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γιά τον κοινωνικά άνακαινισμο)— 6 ούμανισμος αύτός, με το ιδεολο
γικό οπλοστάσιό του, στήν καλύτερη περίπτωση, δε μπορούσε παρά
νάναι ενα φρένο για τά λαϊκά κινήματα, φρένο πού δούλευε για τίς
κυρίαρχες τάξεις καί τούς έκμεταλλευτες τοϋ Λαοΰ.
Αύτά σχετικά με τήν προϊστορία τοϋ μαρξισμού στήν Ελλάδα.
Τ ό πραγματικό δούλεμα καί άκόνισμα της μαρξιστικής-λενινιστικής
σκέψης στήν Ελλάδα αρχίζει, με τήν πολιτική χειραφέτηση της πιο
πρωτοπόρας τάξης στή χώρα μας, της έργατιάς, δταν αύτή δημιουρ
γεί πιά το δικό της πολιτικό κόμμα, το σοσιαλιστικό Έργατικό, πού
άκολουθώντας μια 'φυσιολογική’ έσωτερική έξέλιξη γένηκε λίγα χρό
νια ύστερα άπ’ τήν ίδρυσή του το ΚΚΕ.
Ό μ ω ς καί στο ΚΚΕ, στα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, έχουμε
μια βαθειά έσωτερική κρίση, πού γεννήθηκε πάνω στή βασική αντί
θεση πού χαρακτηρίζει τή ζωή του, στα πρώτα δώδεκα πάνω κάτω
χρόνια της ύπαρξής του.
Ή αντικειμενική κατάσταση στήν Ε λλάδα είναι ώριμη, στον
καιρό της ίδρυσης τοϋ ΚΚΕ, για ριζικές, κοινωνικοπολιτικες καί
οικονομικές μεταβολές. Οί άρχουσες τάξεις καί τά παληά πολιτικά
τους κόμματα στέκονται φορτωμένα μέ δλο τό βάρος της άντιδραστικής τους πολιτικής, πού έφερε γραμμή-κορδόνι στή μικρασιατική
καταστροφή. Λαός καί τόπος διψοΰν για άποφασιστική μεταβολή.
Καί τό καινούργιο κόμμα, —πού τό γεννά αύτή ή αντικειμενική
ώρίμανση καί τό άνδρωμα, ή ταξική συνειδητοποίηση της έργατιάς,— τό κόμμα αύτό, πού είναι άπ’ αύτή τήν άνάγκη τών πραγμά
των ό κινητήρας της μεταβολής αύτης, ένώ στήν πάλη γιά τά καθη
μερινά ζητήματα τών μαζών παρουσιάζει μιά πρωτοπόρα δραστηριό
τητα καί προχωρεί μ’ έπιτυχία, δμως στό φώτισμα τών βασικών
κατευθύνσεων, πάνω στίς όποιες θά πρέπει νά βαδίσει ή νεοελληνική
οικονομική καί κοινωνικοπολιτική μεταβολή, καθυστερεί, μένει πί
σω, δέν στέκεται στό ύψος της άποστολής του. Ή άντίθεση άνάμεσα
στό αντικειμενικό μέστωμα της μεταβολής καί στήν ύποκειμενική
αδυναμία τοΰ 'φυσικοΰ’ φορέα της μεταβολής αύτης νά τή δει, νά τή
φωτίσει σω στά καί νά τήν πραγματοποιήσει οργανώνοντας καί καθοδηγόντας τίς μάζες, ή άντίθεση αύτή γεννά τήν έσωτερική κρίση
τοΰ ΚΚΕ. Ή κρίση χύτη — Μέσα άπ’ τόν όππορτουνισμό τών πρώ
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των του καθοδηγήσεων, πού συνθηκολογούσαν μπροστά στήν άστικοτσιφλικάδικη ψευτοδημοκρατία. Μέσα άπ’ το λικβινταρισμό πού
τρομοκρατημένος άπ’ τήν άνικανότητά του νά φωτίσει σω στά τά
θεμελιακά νεοελληνικά προβλήματα σάλπιζε τή διάλυση τοϋ ΚΚΕ,
πράμα πού ήταν ή βασική έπιδίωξη της ενωμένης έσωτερικής καί
έξωτερικής άντίδρασης στή χώρα μας. Μέσα άπ’ τό σεχταρισμό καί
τήν άποσυνθετική δίχως άρχες έσωκομματική πάλη, πού με δάχτυλο
τοϋ ταξικοΰ έχθροϋ, ξαπόλυσε μέσα στό Κόμμα, ή διοίκηση του στά
1929-31,— ή κρίση αύτή ξεπεράστηκε μέσα στήν πράξη της έπανα
στατικής δουλειάς τοϋ Κόμματος άφοΰ τό εϊχε φθείρει σοβαρά έσωτερικά. Ό μ ω ς, τό ΚΚΕ μέσα στην χρίση αύτη άνδρωσε, μορφώθηκε,
μέστωσε καί εφτασε στήν ύπερνίκηση της δταν με τήν 6η ’Ολομέ
λεια της Κ.Ε. (Γενάρης 1934) εδωσε τήν έπιστημονική ανατομία
της νεοελληνικής κοινωνικής διάρθρωσης καί καθόρισε τούς δρόμους
γιά τή λαϊκοδημοκρατική καί σοσιαλιστική μεταβολή στήν Ελλάδα,
πού θά βγάζαν τή χώρα μας οριστικά στή μεγάλη λεωφόρο της
ολόπλευρης αναγέννησης, ανασυγκρότησης, προόδου καί πολιτισμού.
Ά π ’ τά τότε τό Κόμμα πραχτικά καί θεωρητικά τράβηξε τό δρόμο
αύτό σταθερά καί έπίμονα, καί παρόλα τά λάθη, μικρά καί μεγάλα,
πού παρουσίασε, βασικά σω στά οδήγησε τό Λαό στό δρόμο της
άπελευθέρωσής του. Μόνον ή ένοπλη καί άνιση έξωελληνική έπέμ
βαση άνάκοψε προσωρινά τή νεοελληνική πορεία πρός τή Λαϊκή
Δημοκρατία καί τό σοσιαλισμό.
Ή μακρόχρονη έσωτερική κρίση τοΰ ΚΚΕ έξηγιέται άπό μια
ορισμένη πλευρά καί με τήν καθυστέρηση, πού παρουσίασε ή διάδοση
καί άνάπτυξη τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ, τοϋ μαρξισμοΰ στήν
Ελλάδα, ή καθυστέρηση στό νεοελληνικό μαρξιστικό-λενινιστικό
φώτισμα γιά τά βασικά μας προβλήματα.
Σήμερα με τήν εύκαιρία πού μάς δίνει ή «Κομέπ» μέ τά είκοσιπεντάχρονά της πρέπει νά ρίξουμε μιά έξεταστική ματιά στό δρόμο,
πού περάσαμε. Με τήν «Κομέπ» σάν εναν άπ’ τούς πιό σημαντικούς
συντελεστές στό δούλεμα καί άνάπτυξη της μαρξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας στή χώρα μας περάσαμε ένα τέταρτο αιώνα καί
είχαμε καί θετικά άποτελέσματα καί στόν ιδεολογικό τομέα. Ό μ ω ς
τό θεωρητικό φώτισμα τών μικρών καί μεγάλων προβλημάτων μέσα
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στή ζωή καί σαν αναγκαία προϋπόθεση γιά τή γόνιμη καθημερινή
πραχτική δράση είναι κάτι, πού δεν πρέπει ποτέ νά σταματήσει
γιατί ή ζωή καί ό αγώνας δε σταματάν ποτέ, θέτουν καθεμέρα προ
βλήματα, πού απαιτούν καί το θεωρητικό τους φώτισμα καί δούλε
μα, καί δταν ένας πρωτοπόρος πολιτικός οργανισμός παραμελεί τό
βασικό αύτό καθήκον του, τότε μένει πίσω άπ’ τή ζωή καί άπ’ τήν
έκπλήρωση της άποστολής του. Καί τό καθήκον αύτό μπορεϊ νά
λυθεί σω στά δχι δταν μένει προσπάθεια λίγων «έκλεκτών», μά δταν
πηγάζει σάν συνισταμένη της θεωρητικής κολλεχτιβιστικής δουλειάς
άπόλο τό κόμμα, τήν πρωτοπόρα μαρξιστική-λενινιστική σκέψη
στήν Ελλάδα.
Δυό βασικά άντίπαλες ιδεολογίες παλεύουν στή χώρα μας. 'Η
μιά είναι ή ιδεολογία της Λαϊκής Δημοκρατίας καί τοΰ σοσιαλισμοΰ,
ή ιδεολογία της έργατιάς, πούναι ό πρωτοπόρος δλου τοΰ έργαζόμε
νου Λαοΰ. Ή ιδεολογία πού δημιούργησαν οΐ Μεγάλοι μας: Μάρξ
-Ένγκελς - Λένιν - Στάλιν. Αύτή τή διδασκαλία πρέπει νά τή δουλεύ
ουμε καί νά τήν ένστερνιζόμαστε σαν καθοδήγηση στήν πάλη μας,
προφυλάγοντας τό άσπιλό της, τήν άγνότητά της άπό κάθε προσπά
θεια νά λερωθεί καί νά νοθευτεί, άπό κάθε προσπάθεια νά διαστρε
βλωθεί απ’ τό πολυποίκιλο ιδεολογικό λαθρεμπόριο, πού παρουσιά
ζεται άκόμα καί με 'σοσιαλιστική’ , 'μπολσεβίκικη’ , ’λενινιστική’ , 'διεθνιστική’ μάσκα. Καί ή δεύτερη είναι ή ιδεολογία της Μεγάλης
’Ιδέας μέ δλα τά φυσικά καί άφύσικα παρακλάδια της. Ό άγώνας
στόν ιδεολογικό τομέα είναι ένας άπ’ τους βασικούς τομείς της ταξι
κής πάλης δίπλα στόν οικονομικό καί πολιτικό.
Καί ό άγώνας αύτός είναι υποχρέωση γιά τόν κάθε πρωτοπόρο
καί συνειδητό Έλληνα. Ό μαρξιστής-λενινιστής είναι πρώτ απ'

όλα μαχητής, μαχητής στήν πράξη καί στή θεωρία, καί παρεξηγάν
τό μαρξισμό-λενινισμό 6σοι ζητάν σ' αυτόν κοσμοθεωρητικό καταφύ
γιο γιά έσωτερική φυχική Ισορροπία, έπανάπαυση καί ικανοποίηση.
Θά μοιάζαμε τότε τόν ευσεβή Ιτα λό χωρικό, πού άναφέρει ό Ροΐδης
στόν ΆσμοSaïo του καί πού γίνεται καπουτσίνος, δχι γιά νά πάει
στόν παράδεισο, μά γιά νά τρώει δίχως νά σκάβει, δηλ. δίχως νά
παλαίβει. Έ να τέτοιο πνεϋμα είναι άπόλυτα άντίθετο με τήν ούσία
της ιδεολογίας μας. Ή ζωή μάς καλεΐ χωρίς άνάπαυση στήν πάλη.
Καί στόν ιδεολογικό τομέα καί σήμερα μάς περιμένουν σειρά άπό
σοβαρές υποχρεώσεις.
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Θά μπορούσε κανένας νά διαγράψει στίς γενικές γραμμές τούς
τομείς, όπου κυρίως θάπρεπε στο κοντινά μέλλον νά στραφεί ή ιδεο
λογική μας προσπάθεια.
α) Νά στερεώσουμε καί αποδείξουμε έπιστημονικά δτι ή νεοελ
ληνική άναγέννηση μπορεϊ νά προέλθει καί νά στηριχθεϊ μόνο στίς
ντόπιες δυνάμεις καί στίς εσωτερικές μας προϋποθέσεις, βρίσκοντας
έξωτερικό ιδεολογικά άντέρεισμα στίς προοδευτικές δυνάμεις της
Εύρώπης, πού άποβλέπουν σέ μια λαϊκή δημοκρατική μεταπολεμική
ταχτοποίηση της ζωής καί συνεργασίας τών λαών της ’Ηπείρου μας.
β) Ν’ άποδείξουμε ιστορικά, έπιστημονικά δτι ή Μεγάλη ’Ιδέα
προξένησε στήν 'Ελλάδα τίς πιο μεγάλες καταστροφές της ιστορίας
της, υποδουλώνοντας το Λαό στή ντόπια πλουτοκρατία, καί ξεπου
λώντας τή χώρα στό ξένο, καί κατά πρώτο λόγο τό άγγλικό κεφά
λαιο. Ό τ ι ή Μεγάλη Ιδ έα σήμερα έκπροσωπεϊ τό μεγαλύτερο κίν
δυνο για τήν ιδεολογική αποπλάνηση τοϋ Λαοϋ καί δτι καλύπτει καί
στεγάζει τή συνασπισμένη νεοελληνική άντίδραση, τό δοσιλογισμό
καί τό νεοφασισμό.
γ) Νά έρευνήσουμε καί φωτίσουμε έπιστημονικά τίς πηγές καί
τίς άρχές τοϋ νεοελληνικού έθνους, άνατρέποντας τήν άντεπιστημονική άστοτσιφλικάδικη θέση γιά τήν ένότητα τοΰ Έλληνικοΰ
Έθνους άπ’ τήν ’Αρχαία Ε λλάδα, μέσα άπ’ τήν Ελληνιστική έποχή καί τήν Βυζαντινή Αύτοκρατορία, ώς τίς μέρες μας μέ τό Νεοελ
ληνικό Έθνος, θέση πού τό Μαΰρο Μέτωπο σήμερα ξαναζεσταίνει
(βλέπε: Δ . Ζακυνθινοΰ « Ή ένότης της Ελληνικής Ιστορικής Παραδόσεως», περιοδ. Νέα Εστία , τεΰχος 441, 1 Νοέμβρη 1945), γιά
νά διαιωνίσει τά χάλια καί τό χαντάκωμα δπου εφερε τόν τόπο μας ή
άστοτσιφλικάδικη πολιτική, έξυπηρετόντας ντόπια καί ξένα πλου
τοκρατικά συμφέροντα. Τό Νεοελληνικό Έθνος, δημιούργημα τών
νεωτέρων χρόνων, άρχισε νά διαμορφώνεται μέσα στούς κόλπους τοΰ
άνατολικοΰ Ρωμαϊκοΰ Κράτους, κι’ άπ’ τήν έποχή πού τό άνατολικό
αύτό Ρωμαϊκό Κράτος, διαμορφώθηκε σέ μιά νέα, άσχετη μέ τήν
παληά Ρώμη αύτοκρατορία, τήν ιστορική έπίσης Βυζαντινή αυτο
κρατορία, γιά νά πάρει τήν οριστική του έθνική συνείδηση καί συγκρό
τηση στά χρόνια της τουρκοκρατίας, στήν πάλη ένάντια στόν ’Οθω
μανό καταχτητή καί τό ρωμηό κοτζαμπάση συνεργάτη τοΰ κατα
χτητή. Ή άρχαιοελληνική κληρονομιά, πανανθρώπινη στήν ουσία
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της, όχι μόνο δεν άποτελεΐ νεοελληνικό μονοπώλιο, μά αντίθετα
έμεΐς πήραμε απόξω, — άπ’ τούς ξένους, Γ ερμανούς, Γ άλλους, Ά γ 
γλους, 'Ολλανδούς κ.ά.,— τά αρχαιοελληνικά φώτα, καί όπως έλεγε
εν ας γνωστός καθηγητής μας, ό δρόμος πρός τήν Ακρόπολη περνά
άπ’ τό Παρίσι, τό Βερολίνο κλπ. καί όχι άπ’ τήν Πλάκα. Ή Ε λλά
δα, πού γι’ αύτήν ή Μεγάλη Ιδ έα διεκδικεΐ τό μονοπώλιο της αρχαι
οελληνικής κληρονομιάς, εϊναι άπ’ τίς πιό καθυστερημένες χώρες στή
μελέτη καί αξιοποίηση της κληρονομιάς αύτης. Σχετικά με τή Βυ
ζαντινή Αύτοκρατορία, αύτή ποτέ δεν ύπηρξε έλληνική, αντίθετα
στά ιδεολογικά της βάθρα στάθηκε αρνητής καί διώχτης τοϋ αρχαιο
ελληνικού πνεύματος. Καί τήν προοδευτική π.χ. θρησκευτική χριστι
ανική παράδοση τοΰ Βυζαντίου, τή συνεχίζουν σήμερα πολύ καλύτε
ρα καί πιότερο άπό μάς οί άλλοι ορθόδοξοι Λαοί. Οί νεοελληνικές
έθνικές παραδόσεις, τραγούδια, διηγήσεις, χοροί, πανηγύρια, προλή
ψεις, ήθη, έθιμα στό βασικό καί άποφασιστικό τους μέρος ανάγονται
στήν περίοδο της έθνικής νεοελληνικής διαμόρφωσης, καί σχετίζον
ται, άμεσα είτε έμμεσα, μέ τήν άνάπτυξη τών καινούργιων, τών
καπιταλιστικών παραγωγικών σχέσεων, σχετίζονται δηλαδή μέ τή
γέννηση, τήν άνάπτυξη, τή διαμόρφωση της άστικής νεοελληνικής
συνείδησης καί συγκρότησης. Ά π ’ αύτή μας βασικά τήν έθνική ιστο
ρία, —πού παραμόρφωσε καί διαστρέβλωσε ή άστοτσιφλικάδικη μεγαλοϊδεάτικη ιδεολογία,— άντλοΰμε έμεΐς καί τήν πίστη γιά τή δη
μιουργικότητα, τή ζωντάνια, τό μέλλον, τήν αναγέννηση καί τήν
πρόοδο τοΰ Έθνους μας, καί όχι άπ’ τήν σύνδεση καί αναγωγή του
στήν κοινωνία τών δούλων της Αρχαίας Ελλάδας καί τών δουλο
παροίκων τοΰ Βυζαντίου.
δ) Ν’ άποδείξουμε μέσα στή σύγχρονη νεοελληνική ζωή, πράξη
καί πάλη ότι ή ιδεολογία τοΰ δυτικοευρωπαϊκού σοσιαλισμοΰ, πού
πάει νά δώσει καινούργια ιδεολογική βάση γιά τό ξεπούλημα της
χώρας στό δυτικό ιμπεριαλισμό, άποτελεΐ ούσιαστικά 'σοσιαλιστικό’
παρακλάδι της Μεγάλης ’Ιδέας.
ε) Νά απογυμνώσουμε τό άντεπαναστατικό πραχτορεΐο τοΰ τροτσκισμοΰ, πού αποβλέπει νά διασπάσει τίς δυνάμεις της Εργατιάς,
“ ρωτοπορείας στό λαϊκοδημοκρατικό κίνημα καί έτσι νά τό έξασθε''ήσει πρός όφελος της ντόπιας καί ξένης άντίδρασης. Αύτό, πού ή
θεωρία τοΰ δυτικοΰ σοσιαλισμοΰ έπιδιώκει άπ’ τά δεξιά, ό τρότσκι-
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σμος το συμπληρώνει άπ’ τ’ 'άριστερά’ μέσα στο κίνημα της Λαϊκής
Δημοκρατίας.
Ό στρατευόμενος μαρξισμος-λενινισμος στήν Ε λλάδα φέρει στίς
πλάτες του τίς πιο βαρειές εύθύνες γιά τήν υπόσταση καί το μέλλον
τοϋ Έθνους. Δ έ θέλουμε μηχανική - στείρα - άγονη - άρνητική
-δογματική μεταφορά άπόξω. Χρέος μας είναι έξοπλισμένοι μέ τή
θεωρία καί -ίή μέθοδο τών Μάρξ - Ένγκελς - Λένιν - Στάλιν, μέ το
ιδεολογικά οπλοστάσιο τοϋ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ-σταλινισμοΰ, νά
μελετάμε καί άνατέμνουμε τήν έλληνική ζωή καί πραγματικότητα
μέ τίς κάθε φορά μεταβολές καί έξελίξεις της, ν’ άναλύουμε καί
γνωρίζουμε τίς νεοελληνικές, ντόπιες ιδιοτυπίες καί ιδιομορφίες, νά
φωτίζουμε τον έλληνικο δρόμο πορείας πρός τή Λαϊκή Δημοκρατία
καί το σοσιαλισμο-κομμουνισμό, δρόμος πού στή μορφή του θάναι
ελληνικός έθνικος καί στο περιεχόμενό του λαϊκοδημοκρατικος-έαμικος-σοσιαλιστικός, κομμάτι τής βαλκανικής, εύρωπαϊκής καί παγκό
σμιας πορείας πρός τή Λαϊκή Δημοκρατία καί το Σοσιαλισμό. Καί
άκόμα οργανώνουμε καί καθοδηγούμε τήν πραχτική πολιτική δράση
τών μαζών γιά νά πραγματοποιήσουν τίς μερικές καί γενικές οικο
νομικές καί πολιτικές έπιδιώξεις τους. Γ ιά το στρατευμένο μαρξιστή-λενινιστή δέν υπάρχει χωρισμός, μά ένότητα θεωρίας καί πρά
ξης. Κάθε χωρισμός έδώ όδηγά άναπόφευκτα στήν άποτυχία.
Στήν προώθηση τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ στήν Ε λλάδα ή Κομεπ στά 25 χρόνια της στάθηκε στήν πρώτη γραμμή. Σήμερα πρέπει
νά συνεχίσει πιο Ιντονα, πιο θαρραλέα, πιο άποφασιστικά. Βασική
της έπιδίωξη πρέπει νά είναι νά δημιουργήσει, νά διαμορφώσει κατά
έκατοντάδες καί χιλιάδες πρωτοπόρους σκαπανείς, τής πιο πρωτοπό
ρας καί μοναδικά έπιστημονικής ιδεολογίας πού γνώρισε μέχρι σήμε
ρα ή άνθρωπότητα, τοΰ Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ-Σταλινισμοΰ».

δ)

Γ. Ζεύγος

Ό Γιάννης Ζεύγος καί, άπό τήν περίοδο τής Κατοχής, Ζέβγος [ψευδ. τοΰ Γ.
Ταλαγάνη- Δόριζα Γορτυνίας 1897 - Θεσσαλονίκη 1947], έργάσόηκε ώς
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δάσκαλος (στή δικτατορία τοΰ Π αγκάλου έξορίζεται καί παύεται). Μέλος
τοΰ ΣΕ Κ Ε (άπό τά 1919) καί στή συνέχεια τοΰ ΚΚΕ, ορίζεται υπεύθυνος
τοΰ «Σοσιαλιστικοΰ Βιβλιοπωλείου» (1926) καί άποστέλλεται γιά σπουδές
στήν Κ Ο ΐΝ Μ Ζ της Μόσχας (1928-1933). ’Επιστρέφει στήν Ε λλάδα το
φθινόπωρο τοΰ 1933, άναλαμβάνει υπεύθυνος τής Κομμουνιστικής Επιθεώ
ρησης καί άναδεικνύεται στον ήγετικο μηχανισμό τοΰ ΚΚΕ (τόν ’Οκτώβριο
τοΰ 1933 μετέχει στή Β ' οργανωτική σύσκεψη καί τον ’Ιανουάριο τοΰ 1934
στήν 6η ολομέλεια, τον Μάρτιο τοΰ 1934, στο 5ο συνέδριο, έπιλέγεται μέλος
της ΚΕ καθώς έπίσης στο 6ο συνέδριο, τον Δεκέμβριο τοΰ 1935, ένώ στήν
4η ολομέλεια, τον Αύγουστο τοΰ 1937, γίνεται μέλος τοΰ Π Γ). Συλλαμβάνεται (1938) άπό το καθεστώς τής 4ης Αύγούστου καί φυλακίζεται, inter
alia, στήν ’Ακροναυπλία, θά δραπετεύσει τον Φεβρουάριο τοΰ 1943, θά
άνακτήσει τήν ιδιότητα τοΰ μέλους τοΰ ΠΓ καί θά μετάσχει στήν τριμελή
γραμματεία του άπό τον ’Ιανουάριο τοΰ 1944. Υπουργός Γεωργίας στήν
κυβέρνηση τής ’Απελευθέρωσης ύπό τον Γ. Παπανδρέου, ώ ς τον Δεκέμβριο
τοΰ 1944, δολοφονείται στή Θεσσαλονίκη (20-3-1947) άπό όργανα τοΰ
«μοναρχοφασισμοΰ» ( ’Επίσημα χείμενα, Σ Τ ', 235).
Έ ργα:
άρθρα στόν Νέο Ριζοσπάστη καί Ριζοσπάστη:
«15 χρόνια πάλης ένάντια στούς έχθρούς τοΰ κομμουνισμοΰ» (17-111933, 3 /4 ).
«Ζητοΰνται ιδανικά» (12-1-1935, 2).
« Ό τροτσκισμός στό άντεπαναστατικό του εργο» (22 ώς 25-1-1935,

2 ).
« Ό κομμουνισμός, ό δαρβινισμός καί ό ήθικός νόμος τοΰ Θρασ. Βλησί
δη» (27-2-1935, 1/2).
«Τ ό έθνος είμαστε μεϊς» (13-6-1936, 3).
«Ό μ ιλ ος μελέτης τών ελληνικών προβλημάτων» (15-4-1936, 3).
« Ό σοσιαλισμός στή Γαλλία. ’Απάντηση στόν ’Α νεξάρτητο·» (14,
15-6-1936, 2).
«Συνέντευξη» (6-6-1944, 1-2) [= Επίσημα κείμενα, Ε ', 216-223].
άρθρα στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση:
« Ό νέος προϋπολογισμός» (1-10-1933, 36-43).
« Ό μαρξιστής Γ. Κορδάτος, ιστορικός της μπουρζουαζίας» (15-101933,19-25).
«Ε Σ Σ Δ , ή πατρίδα τοΰ προλεταριάτου καί της άλλης φτωχολογιάς
όλου τοΰ κόσμου» (1-11-1933, 4-8).
« Ό Γ. Κορδάτος σάν ιστορικός της έπαναστάσεως τοΰ 1821» (1-111933, 26-33).

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
« 'Η πορεία τής κρίσης καί ή κατάσταση της καπιταλιστικής οικονομί
ας της Ελλάδας.» (1-11-1933, 11-20).
«Δεκαπέντε χρόνια πάλης ένάντια στον οπορτουνισμό» (15-11-1933,
8-13).
« Ό Γ. Κορδάτος σαν ιστορικός τοΰ έργατικοΰ μας κινήματος» (15-111933,13-22).
« Ή κατάσταση της άγροτικής οικονομίας» (15-11-1933, 24-34· 112-1933, 27-35).
« Ό μαρξισμός καί οΐ ίδεολόγοι τής ελληνικής μπουρζουαζίας» (15-111933, 35-39· 1-12-1933, 36-42· 15-12-1933, 40-48· 1-1-1934, 1923· 15-1-1934, 25-31· 1-2-1934, 35-41· 1-3-1934, 31-36· 15-41934, 12-18· 1-5-1934, 27-31).
« Ό Γ. Κορδάτος σάν οικονομολόγος στις πρώτες γραμμές τής άντεπανάστασης» (1-12-1933, 7-14).
« Ό Γ. Κορδάτος σάν πλαστογράφος τής ιστορίας τοΰ μπολσεβίκικου
κόμματος» (16-12-1933, 8-15).
« ’Απάντηση σ’ εναν ταχτικό άναγνώστη» (16-12-1933, 15).
« Ό Γ. Κορδάτος αντιπροσωπευτικός τύπος άναθεωρητή τοΰ Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ» (1-1-1934, 9-12).
« Ή πορεία τής κρίσης καί ή κατάσταση τής οικονομίας» (1-1-1934,
24-34).
«Ρ. Λούξεμπουργκ - Κ. Λήμπκνεχτ» (15-1-1934, 5-7).
«'Η άπάντηση τοΰ μαρξιστή τής μπουρζουαζίας» (15-1-1934, 8-14).
«Σχετικά με τήν έξάρτηση» (βλ. παραπάνω σ. 285).
«Τ ο ξένο κεφάλαιο καί οί οίκονομικοπολιτικες συνέπειες τής διείσδυσής
του στη χώρα μας» (1-3-1934, 18-24· 15-3-1934, 28-31· 1-4-1934,
14-20).
«Γ ιά τή δουλειά μας στίς έθνικές μειονότητες» (15-3-1934, 32-37· ώς
Πολύβιος).
«Γ ιά τήν κατάσταση τής οικονομίας» (1-4-1934, 7-11· ώς Πολύβιος).
« Ό νέος προϋπολογισμός τής πείνας καί τοΰ φασισμοΰ-πολέμου» ( 1 -51934,8-11).
«Τ ο χρηματιστικο κεφάλαιο στη χώρα μας» (15-6-1934, 17-24· 1-71934, 12-19’ μαζί με τον Μ. ’Αγρινό).
« ’Απ’ τήν πορεία της κρίσης» ( 15-6-1934, 25-26).
«Δ . Δανιηλίδη, Ή νεοελληνική κοινωνία καί οικονομία» (1-9-1934,
43-45) [βλ. παρακάτω σ. 536].
«Π. Κανελλόπουλου, Ό άνθρωπος καί αί κοινωνικαί αντιθέσεις» (159-1934, 43-46) [βλ. παρακάτω σ. 613].
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«Γ ιά το σταφιδικό» (βλ. παραπάνω σ. 285).
«Σ τή δεκαεφτάχρονη έπέτειο τής ’Οκτωβριανής έπανάστασης» (1-111934. 6-7· ώς Πολύβιος).
« Ή αναπροσαρμογή της άστικοτσιφλικάδικης οικονομίας» (15-111934, 11-14· ώς Πολύβιος).
« Ή έθνικοφασιστική πολιτική τών άστικοτσιφλικάδων καί τά καθή
κοντα μας» (1-12-1934, 2-9).
«Α . Αΐγίδου, Ή Ε λλάς χωρίς τούς πρόσφυγες» (1-15-1934, 46-48).
« Ή πορεία τής φασιστικοποίησης καί τά αντιφασιστικά μας καθήκον
τα » (15-12-1934, 8-13).
«'Η κατάσταση τής οικονομίας» (1935, 53-56).
«Α . Σίδερι, Ή γεωργική πολιτική τής 'Ελλάδος κατά τήν λήξασαν
εκατονταετίαν» (1935, 93-94).
« Ό τροτσκισμός στίς πρώτες γραμμές τής αντεπανάστασης» (1935,
101-102· ώς Πολύβιος).
«Δεκάξη χρόνια τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς» (1935, 198-199).
«Σ τή διεθνή μέρα τής γυναίκας» (1935, 200-202· ώ ς Πολύβιος).
« ’Από τήν αντεθνική δράση τής μοναρχίας στή χώρα μας» (1935, 346350· ώς Πολύβιος).
« ‘Από τήν ιδιότυπη ύφεση σέ καινούργια κρίση» (1935, 659-654· ώς
Πολύβιος).
«Οί μάζες βγαίνουν στο στίβο» (1935, 687-690- ώς Πολύβιος).
«Γ ιά τήν πολιτική τοΰ Κόμματος απέναντι στίς έθνικές μειονότητες»
(1935, 739-742· ώς Πολύβιος).
« Ό έλληνικος ρεφορμισμός» (βλ. παραπάνω σ. 285).
« 'Η παλινόρθωση τής Μοναρχίας, ό βενιζελισμός καί το δημοκρατικό
κίνημα» (1935, 836-840- ώς Πολύβιος).
«'Η πολιτική τής Εκβιομηχάνισης’ καί τα συμφέροντα τοΰ έργαζόμε
νου λαοΰ» (1-1-1936, 9-14· ώς ’Αρκ-ινός).
« Ό Φιλοσοφικός και ιστορικός ύλισμός η1 (1-1-1936,16-18· ώς Πολύ
βιος).
«Δώ δεκ α χρόνια άπό το θάνατο τοΰ Λένιν» (16-1-1936, 7-10" ώς
’Αρκ-ινός).
«Οί έκλογές καίτά καθήκοντά μας» (16-1-1936,11-14’ ώς Πολύβιος).
« Ή διαμόρφωση τών φασιστικών κομμάτων» (1-2-1936,113-116" ώς
’ Αρκ-ινός).

1 Βιβλιοκρισία πραγματείας ( Αθήνα 1935) τοΰ Ταβουλάρη

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«Τ ο σταχανωφικό κίνημα, ή ιστορική του σημασία καί ό αστικός τύ
πος.» (16-2-1936, 17-20).
«Τ ο κίνημα της 1ης τοϋ Μάρτη 1935» (1-3-1936, 3-6- ώς Πολύβιος).
« Ή χρεωκοπία τής πολιτικής τής 'αύτάρκειας’ καί οί κλονισμοί τής
οικονομίας» (15-3-1934, 13-16).
«Πρός τήν ολοκλήρωση τοϋ 1821» (1-4-1936, 1-3).
«Θ. Βορέα, Ε ισαγωγή εις την Φιλοσοφίαν» (1-4-1936, 43-45).
«Τ ο άπεργιακό κίνημα καί τά καθήκοντα μας» (15-4-1936, 9-12).
« Ή κατάσταση στήν ’ Ισπανία» (15-4-1936, 29-35· ώς Πολύβιος).
«Ξ. Ζολώτα, Κατευθύνσεις της οικονομικής μας πολιτικής» (15-41936, 45-46).
«Τ ο άγροτικό κίνημα στήν Πελοπόννησο» (βλ. παραπάνω σ. 285).
«Σ το δρόμο τής νίκης» (1-8-1936, 10-14· ώ ς Άρκ-ινός).
«Γ ιά τήν ιδεολογική πάλη ενάντια στήν άντίδραση» (1-8-19 36 ,1 7-20’
ώς Πολύβιος).
« Ό εκφυλισμός τών τροτσκιστικών ομάδων» (1-8-1936, 21-24).
«Πιο ψηλά τήν αντιπολεμική πάλη» (1-8-1936, 27-28).
«Πρός τήν ολοκλήρωση τοΰ Είκοσιένα» (Ά π ρ . 1943, 329-336).
«Πρωτομαγιά, μέρα πάλης καί σύμβολο λυτρωμοΰ» (Μάιος 1943,
355-360).
« Έ φωνή τής πατρίδας» (Μάιος 1943, 363-366).
« ’Α π’ τά διδάγματα τής έθνικής ιστορίας» (Μάιος 1943, 366-368).
«Χαφιέδες στηρίγματα τής 'Ν έας Τάξης’ » (Μάιος 1943, 376-380).
« Ό έλληνικός λαός θά νικήσει» (Ίούν. 1943, 381-384).
«'Ε κατόν οκτώ κομμουνιστές νεκροί!» (Ίούλ. 1943, 405-406).
« Ή διάλυση τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί ή πολιτική τοΰ ΚΚΕ»
(Ίούλ. 1943, 406-411).
« 'Η πολιτική τής άτιμίας» (Ίούλ. 1943, 414-417).
«Μ άς στεροΰν τό νερό» (Ίούλ. 1943, 420-422).
«Γ ιά τήν έλληνική Μακεδονία-Θράκη» (Αΰγ. 1943, 429-432).
«Οί Έλληνες άξιωματικοί καί τό έθνικο-απελευθερωτικό κίνημα»
(Αΰγ. 1943, 432-437).
«Γύρω άπό τήν αύτοδιάλυση τής Κ.Δ. Πώς τήν κρίνει ό παράνομος
τύπος» (Αΰγ. 1943, 437-443).
« Ό φασισμός δέν θά ζωντανέψει στήν Ε λ λά δα» (Σεπτ. 1943, 463467).
«Έθνικό πρόβλημα καί έθνοκαπηλεία» (Σεπτ. 1943, 467-472).
«Οί πολιτικές ζυμώσεις στή χώρα μας» (Σεπτ. 1943, 473-477).
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«Μπαίνοντας στον πέμπτο χρόνο τοΰ πολέμου» (Σεπτ. 1943, 494497).
«Πιο δυνατά κτυπήματα» (Ό κ τ. 1943, 499-502).
« Ή Όχτωβριανή Έπανάσταση νικάει» (Νοέμβρ. 1943, 535-540).
«Πρωτοπόροι στον άγώνα γιά το λυτρωμό» (Νοέμβρ. 21943, 567571).
«Ν. Ζαχαριάδης, ό αιχμάλωτος τοϋ φασισμού» (Νοέμβρ. 21943, 571572).
«Σ το βωμό τής λευτεριάς 25 χρόνων Ουσίες» (Νοέμβρ. 21943, 591594).
«Σ το πλευρό τοϋ Ε Λ Α Σ » (Δεκ. 1943, 625-627).
« Ό αρχηγός τοΰ έλληνικοΰ φασισμού στήν υπηρεσία τοΰ διεθνοΰς φα
σισμού» (Δεκ. 1943, 627-630).
« Ό κομμουνιστής Δημήτρης Γληνός» (Ίαν. 1944, 639-641).
« Ή πορεία τοϋ πολέμου καί ή έξέλιξη τής πολιτικής κατάστασης
(εισήγηση στή 10η ολομέλεια)» (Φεβρ. 1944, 660-712) [καί αύτοτελώς, παράρτημα τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης, Φεβρ. 1944],
«Π . Κουβέλη, Ή ένεργειαχή οικονομία τής Ε λλάδας» (Μάρτ. 1944,
716-721).
«Πρός τήν ολοκλήρωση τοΰ 1821» (Ά π ρ . 1944, 747-751).
« Ό μεγάλος σταθμός» (Μάιος-Ίούν. 1944, 785-790).
«Τ ά καθήκοντά μας» (Ίούλ. 1944, 813-818).
«Προβλήματα τοϋ Ε Λ Α Σ » (Ίούλ. 1944, 818-821, Αΰγ. 1944, 859865).
«Περισσότερη έπαγρύπνηση» (Ίούλ. 1944, 821-824).
«Οί έθνικές μειονότητες στον κοινον άγώνα» ( Ίούλ. 1944, 825-829).
« Ή Αθήνα στο άπελευθερωτικο κίνημα» (Ίούλ. 1944, 829-837).
«Οί γειτονικοί λαοί στόν άγώνα τής λευτεριάς» (Αΰγ. 1944,873-877).
«25η Μάρτη» (Μτίρτ. 1945, 110-117).
«Αντιφασιστική, δημοκρατική Πρωτομαγιά» (Ά π ρ.-Μ ά ιος 1945,
249-253).
« Ή φασιστική ιδεολογία καί το καθήκον μας» ( Ίούν. 1945, 392-404).
« Ή διακήρυξη τής Ε Λ Δ -Σ Κ Ε λλάδας» (Ίούν. 1945, 417-425).
«Δημοκρατικός καί έπειτα σοσιαλιστικός μετασχηματισμός» (Αΰγ.
1945, 606-614).
•(’Επιστήμη καί μεγαλοϊδεατισμός» (Αΰγ. 1945, 667-667).
((Π. Λεκατσά, Περί δήμου καταλύσεως και τυραννίδας· Β. Γεωργίου,
Ή εξαθλίωση τοϋ λαοΰ καί ό πλούτος τής χώ ρας» (Αΰγ. 1945, 682686 ).
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«Π .Ε .Ε .Α ., ή πρώτη λαϊκοδημοκρ ατ ική κυβέρνηση» (1946, 160-163).
«Οί Έλληνες καί οί βόρειοι γείτονες» (1946,217-22 2,26 3-26 8,4 70 476).
« Ή καινούρια αντικομματική προσπάθεια» (1946, 282-283).
« Ά π ό την πείρα της έσωκομματικής μόρφωσης» (1946, 536-537).
«Τί, ΕΑΜ είναι ιδέα» (1946, 555-558).
«Στήν έπέτειο τοϋ ’Οχτώβρη» (1946, 610-611).
«Έθνική ανεξαρτησία» (1946, 549-550).
«Τ ό ΚΚΕ καί το νεοελληνικό πρόβλημα» (1946, 597-601).
« Ό Δεκέμβρης καί ή έλληνική τραγωδία» (1946, 645-659).
«Αύτοβιογραφικό σημείωμα (1897-1947)» (1947, 273).
ανυπόγραφα κείμενα στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση, κατά τ ά χρο
νικά διαστήματα πού ύπήρξε διευθυντής της (1933-1936,1943/1944,
1945).
£ρθρα στούς Νέους Πρωτοπόρους:
«Τ ά περιοδικά - Νέα: Επιθεώρηση» (1933, 322).
«Έμβρυώδικα κράτη στήν προεπαναστατική Ε λλάδα» (1933, 383).
« Ή Ε Σ Σ Δ ένσάρκωση της Μαρξιστικής-Λενινιστικής θεωρίας για το
κράτος» (1933, 378-382).
«Μ. Μινώτου, Τό ρεμπελιό τών ποπολάρων» (1934, 233).
«Σ . Σωμερίτη, Σύγχρονα προβλήματα τοϋ σοσιαλισμού» (1934, 320321).
«Π . Κανελλόπουλου, Ό άνθρωπος χαι οΐ κοινωνικές άντιθέσεις»
(1934, 516) [=Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, 15-9-1934, 43-46],
«.Νέα ’Επιθεώρηση» (1934, 35-36, 117, 197).
«Σ τ α δεκαπεντάχρονα της Κομμουνιστικής Διεθνούς» (1934, 106* ώς
Πολύβιος).
« Ό Μ άρξ για τή λύση τοΰ Βαλκανικοϋ ζητήματος» (1934, 100-101).
«Πάουερ, 'Πάρε 2να σβώλο Μήτρο’ » (1934, 127-128).
«Καπιταλισμός καί διεθνής ένότητα» (1934, 207-208).
«Φορομπήχτες καί φοροκλέφτες» (1934, 328-329).
« Ή έπανάσταση τοΰ 1821» (1935, 82-85).
«Κοινωνικά καί πνευματικά ζητήματα» (1936, 117-118).
«Πάνω στό Σολωμά» (1936,143-145).
«25η Μαρτίου», στό: Ζ . Ζωγράφου - Γ. Ζέβγου - Β. Μπαρτζιώτα,
Άχροναυπλία, δ.π., 43-57.
Γ ια τί ή έπανάσταση στήν 'Ελλάδα θ’ άρχίσει σάν άστιχοδημοχρατιχή,
ΆΘήνα 1934, «Λαϊκό Βιβλιοπωλείο».
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Ό φασισμός είναι σκλαβιά γιά τόν εργαζόμενο λαό, ’Αθήνα 1935 [ώς
Πολύβιος],
7ο έθνικό μας πρόβλημα χαί τό ΚΚΕ, 'Αθήνα 1943 [ανυπόγραφο],
Ή λαϊκή αντίσταση τοΰ Δεχέμβρη και τό νεοελληνικό πρόβλημα, ’Αθή
να 1945, «Ρήγας».
Σύντομη μελέτη της νεοελληνικής ιστορίας [1942], Α ', ’Αθήνα 21945,
«Τ ά Νέα Βιβλία»' ή πρώτη έκδοση: Θεσσαλία 1944, Ικδ. της Κόκκινης
Σημαίας· Β ', ’Αθήνα 1946, «Τ ά Νέα Βιβλία».
Ό «σλαβικός κίνδυνος», ’Αθήνα 1947, Ικδ. τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ.
«Π ρόλογος», στό: Δ . Γληνός, Τί είνε καί τ ί θέλει τό ΕΑΜ , ’Αθήνα
21944, 7-20.
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:
ανυπόγραφες στήν Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, τον Ριζοσπάστη καί τούς
Νέους Πρωτοπόρους.
'Α ρ χ ε ία :
βλ. παραπάνω σ. 262· « ’Αρχείο Ζιούτου», « ’Αρχείο Φ. Ήλιού».
Π ηγές:
οί έπεξεργασίες τών θεωρητικών της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί της
Ε Σ Σ Δ (μέ πρόσβαση κυρίως στή ρωσική καί τή γαλλική βιβλιογρα
φία).
Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α :
[άνυπόγραφο], «Γιάννης Ζέβγος - Πολύβιος - Άρκινος (Γιάννης Ταλαγάνης). Βιβλιογραφία», Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση (1947, 274-275).
[άνυπόγραφο], « Ή διασκότιση ένός πρώην μαρξιστή» [άπάντηση στό:
«Δημοκρατικός»], 'Εργατική Πάλη, 13, 20-9-1945, 2.
Αποστόλου, Λ., «Γιάννης Ταλαγάνης-Ζέβγος», Κομμουνιστική 'Επιθεώρη
ση (1947, 153-157).
Βλάχος, Χρ., Νά για τί έσκότωσα τόν Ζεύγο ή Ταλαγάνη, Θεσσαλονίκη
1949.
Βουρνάς, T., « Ό Ζέβγος έρευνητής της ιστορίας τοΰ νεοελληνικοΰ έθνους»,
Κομμουνιστική Επιθεώρηση (1947, 225-228).
Δρομάζου, Σ τ., «Π ώς έδολοφονήθη ό Ζέβγος», Ή Αύγή, 2 7,29-3-1966, 5,
6, 7.
Ζεύγου, Κ., Μέ τόν Γιάννη Ζέβγο σ τό έπαναστατικό κίνημα, ’Αθήνα 1980.
Ηλιοΰ, Φ., Ή ιδεολογική χρήση τής ιστορίας. Σχόλιο στή συζήτηση Κορδάτου-Ζεύγου, ’Αθήνα 1976, άνάτ.
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Ίωαννίδης, 'Αναμνήσεις, passim.
ΚΚΕ, « ’Ανακοίνωση σχετικά με τή δολοφονία τοΰ σ. Γ. Ζέβγου», Κομμου
νιστική 'Επιθεώρηση (1947, 145).
Κορδάτος (βλ. παρακάτω σ. 639).
Μπαρτζιώτας, Β., Κι άστραψε φως ή Άχροναυπλία, ’Αθήνα 31981.
Μπόσης, Κ., «Γ . Ταλαγάνης-Ζεύγος», Νέος Κόσμος, 18 (1967), 691-694.
Ροϋσος, Π., «Γ . Ζεύγος», Νέος Κόσμος, 16 (1965), 580-581.
Σπανάκου, Ή έννοια, passim.
Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ε υ ν ά ς :
ή άνασυγκρότηση τών θεωρητικών άντιλήψεων τοΰ Ζεύγου (Ζέβγου).

I. Ο ΛΕΝΙΝ Γ ΙΑ ΤΟ «Π Ε Ρ Α ΣΜ Α ΤΗ Σ Α ΣΤΙΚ Ο ΔΗ Μ Ο ΚΡΑΤΙΚΗ Σ Ε Π Α Ν Α ΣΤ Α ΣΗ Σ ΣΕ ΣΟ Σ ΙΑ Λ ΙΣΤ ΙΚ Η ,,'

«... Ό Λένιν άνέπτυξε καί συγκεκριμενοποίησε τή γραμμή τών Μάρξ
-Ένγκελς. Κι’ ακόμα στήν πορεία της Ρούσσικης έπανάστασης τήν
έφάρμοσε μέ τον πιό μεγαλοφυή τρόπο καί οδήγησε τό προλεταριάτο
στή νίκη καί στό θρίαμβο. Εϊναι γνωστό πώς στή Ρωσσία δέν εϊχε
πραγματοποιηθεί ή άστικοδημοκρατική έπανάσταση.
Ό Λένιν δέν άγνοεΐ τή ζωντανή πραγματικότητα. Στηρίζεται
πάνου σ’ αύτή καί καθορίζει τή γραμμή του. Έ τσι έχουμε:
α) Στήν έπανάσταση τοϋ 1905-1906, ό Λένιν άγωνίζεται όπως
τό προλεταριάτο, σάν ηγεμόνας, καί με σύμμαχο την άγροτιά, φέρει

τήν άστικοδημοκρατική έπανάσταση ώς το τέλος καί τήν περάσει σέ
σοσιαλιστική, ό Λένιν γράφει: "το προλεταριάτο πρέπει νά τελιώσει
τήν άστικοδημοκρατική έπανάσταση, παίρνοντας μαζί του τή μάζα
της άγροτιας γιά νά συντρίψει μέ τή βία τήν άντίσταση της αύτοκρατορίας καί νά παραλύσει τήν άστάθεια της μπουρζουαζίας” . Κι ό

1. [Γ ια τί ή έπανάσταση, 10-15].
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Στάλιν μιλώντας γι’ αύτό τό σύνθημα τοϋ Λένιν τονίζει: "μ ’ άλλα
λόγια: Μ’ όλη τήν αγροτιά, ένάντια στήν αύτοκρατορία, ούδετεροποιώντας τή μπουρζουαζία, γιά τή δημοκρατική άνατροπή” . Ενάν
τια σ’ αύτή τή Λενινιστική ταχτική άγωνίζουνται οΐ μενσεβίκοι καί ό
Τρότσκυ. Οΐ μενσεβίκοι λένε. Μιά καί ή έπανάσταση είναι άστικοδημοκρατική, ηγεμόνας πρέπει νάναι ή άστική τάξη. Τό προλεταριά
το δεν 2χει νά κάνει τίποτ’ άλλο παρά νά ένισχύει καί άργότερα, στό
μέλλον, θάρθει ή σειρά του. Αύτή τήν όπορτουνιστική άντίληψη άνάπτυξαν στή χώρα μας καί οί ελληνες μενσεβίκοι Γ. Γεωργιάδης,
Σκλάβος, ’Αρχεΐοι κλπ.
Ό Τρότσκυ άγνοοϋσε τόν άστικοδημοκρατικά χαραχτηρα της
έπανάστασης. Ήθελε κατ’ εύθεϊαν προλεταριακή έπανάσταση καί
άρνιόταν τούς άγρότες, σά συμμάχους. Ό Τρότσκυ θεωρεί τήν
άγροτιά "άντιδραστική μάζα” "άντεπανάσταση στήν πλάτη” τοΰ
νικηφόρου προλεταριάτου. Έ τσι ό Τρότσκυ άποχωρίζει τό προλετα
ριάτο άπ’ τις άλλες εργαζόμενες μάζες, διευκολύνει τή νίκη της
μπουρζουαζίας κα'ι προσπαθεί νά σκεπάσει αύτή του τήν άντεπαναστατική θεωρία με κούφιες φράσεις γιά "διαρκή” έπανάσταση. Οί
μενσεβίκοι καί ή ιδιομορφία τους ό Τρότσκυ γύρεβαν ν’ άπομονώσουν
τό προλεταριάτο άπ’ τίς άλλες μάζες.
Ό Λένιν δείχνει πώς τό προλεταριάτο είναι ή κύρια κινητήρια
δύναμη καί ό ηγεμόνας της επανάστασης. Μά συνάμα έχτιμάει τίς
έπαναστατικες δυνατότητες της άγροτιας καί άγωνίζεται γιά τήν
έπαναστατική της συμμαχία. Ή νίκη της έπανάστασης θά έγκαθίδρυε τήν "έπαναστατική δημοκρατική διχτατορία τοϋ προλεταριά

του καί της άγροτιας".
Θά σταματούσε ό Λένιν στήν άστικοδημοκρατική έπανάσταση;
Νά τί γράφει ό ίδιος στό 1905: "ά π ’ τή δημοκρατική έπανάσταση
χμέσως χιόλας άρχίζουμε νά περνάμε στή σοσιαλιστική έπανάσταση
άνάλογα μέ τή δύναμή μας καί μέ τή δύναμη τοϋ συνειδητοΰ καί
οργανωμένου προλεταριάτου” , "είμαστε γιά τή διαρκή έπανάσταση” .

Συμπέρασμα. Ό Λένιν καθορίζει τή στρατηγική του, πάνου στή
γραμμή τοϋ Μάρξ. Τό προλεταριάτο, σάν ηγεμόνας και σε συμμαχία
uè τήν άγροτιά, άγωνίζεται νά τελειώσει τήν άστικοδημοκρατική
επανάσταση καί νά τήν περάσει σέ σοσιαλιστική.
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β) Ή έπανάσταση τοϋ 1905-6 νικήθηκε. Μά τό Φλεβάρη τοϋ
1917 νίκησε. 'Ιδρύθηκαν τά Σοβιέτ τών έργατών-άγροτών-στρατιωτών, σά μορφή πραγματοποίησης τής δημοκρατικής διχτατορίας
τοϋ προλεταριάτου καί τής άγροτιας. Ή άστικοδημοκρατική έπανά
σταση τέλιωσε. Ή έπανάσταση έπρεπε νά περάσει στο δεύτερο
σταθμό της — σά σοσιαλιστική. " Ή έπαναστατική δημοκρατική

διχτατορία τοϋ προλεταριάτου καί της άγροτιας πραγματοποιήθηκε
πιά στή Ρούσσικη έπανάσταση... γράφει ό Λένιν. Τά Σοβιέτ τών
έργατών καί στρατιωτών αντιπροσώπων άποτελοΰν τήν έπαναστα
τική δημοκρατική διχτατορία τοϋ προλεταριάτου καί της άγροτιας,
πού πραγματοποιήθηκε άπ' τή ζωή" καί στίς περίφημες θέσεις τοΰ
’Απρίλη 1917 εγραφε: " Ή ιδιομορφία τής τρέχουσης στιγμής στή
Ρωσσία έγκειται στο πέρασμα τοΰ πρώτου σταθμοΰ τής έπανάστα
σης, πού εδωκε τήν έξουσία στή μπουρζουαζία έπειδή το προλεταριά
το δέν είταν αρκετά συνειδητά καί οργανωμένο, στό δεύτερό της
σταθμό πού πρέπει νά δώσει τήν έξουσία στό προλεταριάτο καί στά
πιό φτωχά στρώματα τής άγροτιας” .
Ό Λένιν βρίσκει "π ώ ς τά μπολσεβίκικα συνθήματα καί οΐ μπολ
σεβίκικες σκέψεις έπαληθεύτηκαν άπ’ τήν ιστορία γενικά” τό Φλεβά
ρη τοΰ 1917. Ό μενσεβίκος Τρότσκυ πλαστογραφώντας τό μπολσεβικισμό ύποστηρίζει πώς ή γραμμή αύτή τοΰ Λένιν εΐταν "άντεπαναστατική” καί πώς ό Λένιν τήν έγκατέλειψε καί πέρασε στή δική
του γραμμή! Κι’ ό δικολάβος τής άντίδρασης Πουλιόπουλος, έπαναλαβαίνει αύτές τίς βλακείες.2 Μόνο ξετσίπωτοι άντεπαναστάτες
μποροΰν νά λέν πώς ή πολιτική γραμμή καί τά συνθήματα τοΰ Λένιν
καί τών μπολσεβίκων εΐταν άντεπαναστατικά.
Ό Λένιν, μετά τό Φλεβάρη τοΰ 1917, άφοΰ τέλιωσε ό πρώτος
σταθμός τής έπανάστασης, πούταν άστικοδημοκρατική, καθόρισε
συνθήματα γιά τό πέρασμά της στό δεύτερο σταθμό, στήν προλετα
ριακή έπανάσταση καί διατυπώνει τίς σχέσεις τοΰ προλεταριάτου μέ
τήν άγροτιά στό ακόλουθο δεύτερο σύνθημα: "τ ό προλεταριάτο

2.
[Κ ατά τή σημείωση τοϋ Ζεύγου: «Σ το εργο του: Άστιχοδημοχρατιχή
ή Σοσιαλιστική Έπανάσταση στήν Ελλάδα; (σελ. 165)»].
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οφείλει νά πραγματοποιήσει τή σοσιαλιστική ανατροπή, παίρνοντας
μαζί του τά μισοπρολεταριακά στοιχεία τοϋ πληθυσμοΰ για νά τσα
κίσουν με τή βία τήν αντίσταση τής μπουρζουαζίας καί νά παραλύ
σουν τήν αστάθεια της άγροτιας καί της μικρής μπουρζουαζίας” κι ό
Στάλιν σχετικά μ’ αύτό τονίζει "μ ’ άλλα λόγια: μαζί μέ τη φτωχή

άγροτιά καί γενιχά τά μισοπρολεταριαχά στρώματα τοϋ πληθυσμοΰ
ένάντια στή μπουρζουαζία, ούδετεροποιώντας τή μικρή μπουρζουα
ζία στήν πόλη καί στα χωριά για τή σοσιαλιστική ανατροπή” .
Οί Μπολσεβίκοι μ’ αύτό τό σύνθημα, σε συμμαχία με τή φτωχή
άγροτιά τράβηξαν στόν Όχτώβρη κι’ έκαναν τή σοσιαλιστική έπανά
σταση.
γ) Χτίζεται ό σοσιαλισμός σε μιά χώρα: Μά καί μετά τή σοσια
λιστική έπανάσταση, στήν περίοδο της διχτατορίας τοϋ προλεταριά
του ό Λένιν στηρίζεται στή συμμαχία της άγροτιας. Σ τ ά 1918, στό
8ο συνέδριο τοΰ Κόμματος τών Μπολσεβίκων διατυπώνει τό τρίτο
σύνθημα σχετικά μέ τήν άγροτιά, τονίζει πώς: "στηριζόμενοι στή
φτωχολογιά καί πραγματοποιώντας γερή συμμαχία μέ τό μεσαίο,
έμπρος γιά τή σοσιαλιστική άνοικοδόμηση” , τό μπολσεβίκικο κόμ
μα, μ’ έπικεφαλής τό Στάλιν, καθοδηγιέται κατοπινά μ’ αύτό τό
σύνθημα τοϋ Λένιν καί χτίζει τό σοσιαλισμό στή Σοβιετική Ένωση.
Ό Λένιν σ’ ολη τήν πορεία της έπανάστασης διατηρεί τή συμμε
τοχή τοϋ προλεταριάτου με τά διάφορα στρώματα της άγροτιας καί
χάρη σ’ αύτό φέρνει ώς τό τέλος τήν άστικοδημοκρατική έπανάστα
ση, τήν περνάει σέ σοσιαλιστική καί χτίζει τό σοσιαλισμό. Έ νώ ό
Τρότσκυ δέν πιστεύει στίς έπαναστατικές δυνάμεις της άγροτιας καί
διακηρύχνει πώς δέν μπορεϊ νά χτιστεί ό σοσιαλισμός σέ μιά χώρα
γιατί ή αγροτιά πούναι, κατά τή γνώμη του, άντιδραστική, θά πνίξει
τήν έπανάσταση, οί μπολσεβίκοι μέ τή συμμαχία της άγροτιας χτί
ζουν τό σοσιαλισμό.
Στό έσωτερικό της χώρας, με τή συμμαχία τής άγροτιας ξεπερ
νάν όλες τίς δυσκολίες, χάρη στή διχτατορία τοΰ προλεταριάτου. Στό
εξωτερικό, χάρη στήν άνισόμερη άνάπτυξη τοϋ καπιταλισμοΰ, πού
δημιουργεί τρομερούς άνταγωνισμούς άνάμεσα στούς ιμπεριαλιστές,
χάρη στήν υποστήριξη τοΰ παγκόσμιου προλεταριάτου καί τη δύνα
μή τους, που ολοένα αύξαίνει, ματαιώνουνε μέχρι σήμερα τήν έπίθεση τών ιμπεριαλιστών.
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Τό αποτέλεσμα είναι πώς, ένώ τά ζαγάρια τοϋ τροτσκισμού
άλυχτδν ένάντια στή Σοβιετική Έ νωση καί "άναμένουν τήν πτώση
τής Ε ΣΣΔ” , οΐ μπολσεβίκοι χτίζουν θριαμβευτικά τό σοσιαλισμό στή
Σοβιετική Ένωση. Τό προλεταριακό κράτος γίνεται βάση, φρούριο
για τήν παγκόσμια έπανάσταση καί τρομερή δύναμη, ικανή νά τσα
κίσει κάθε έπίθεση τών σοσιαλιστών, πού ετοιμάζονται πυρετώδικα,
νά τής έπιτεθοϋν.
Αύτή ή πολιτική πού έκανε, ώστε τό παγκόσμιο προλεταριάτο νά
καταχτήσει τό ενα έχτο τής γής καί νά δημιουργήσει έκεϊ δική του
πατρίδα, δικό του κράτος, πού ή ύλιχή του δύναμη μεγαλώνει έτσι
πού νά προξενεί τρόμο στούς ιμπεριαλιστές είναι ή έπαναστατική
πολιτική τοϋ Μάρξ-Λένιν. Ή πολιτική τοΰ τροτσκισμοΰ είναι ή
πολιτική τής άντεπανάστασης, πού γυρεύει με κούφιες, ήχερές φρά
σεις σά σαπουνόφουσκες, νά έμποδίσει τό προλεταριάτο άπ’ τόν
έπαναστατικό δρόμο».

II. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ «Λ Α Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ »1

«Στή χώρα μας δέ λείπουν οί ιστορίες για τή σύγχρονη έποχή. Πλή
θος ιστορικές έργασίες, μονογραφίες, τορινοί ιστορικοί άαχολοΰνται
μέ τή νεοελληνική ιστορία. Ώ στόσο τό νεοελληνικό πρόβλημα δέ
λύθηκε άπό τήν πλευρά τής ιστορικής έρευνας καί μελέτης. Οί σύγ
χρονοι ιστορικοί δέν έδωσαν άπάντηση στα φλέγοντα προβλήματα
τοΰ έλληνικοΰ έθνους γιατί δέν είδαν τίς ιστορικές άνάγκες τής χώρας
απ τη λαϊκή πλευρά τοΰ έργαζόμενου έθνους. Ξεκινάν άπό έπιστημονικα λαθεμενη αφετηρία. Βλέπουν, συνθέτουν τά γεγονότα καί
πλέκουν τήν ιστορία γύρω άπό μια μεταφυσική άφηρημένη ιδέα, πού
συμπυκνώνει καί έκφράζει τά συμφέροντα καί τίς έπιδιώξεις τής

1. [Σύντομη μελέτη, Α ', 7-8].
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κυρίαρχης τάξης, πού τήν ταυτίζουν μέ το έλληνικό έθνος. Γ ιά τον Κ.
Π απαρρηγόπουλο π.χ. πού έξακολουθεϊ νά μένει ό κλασσικός ιστορι
κός τής πλουτοκρατικής ολιγαρχίας ή "μεγάλη ιδέα” άποτελεΐ τό
νήμα πού γύρω του πλέκει τήν ιστορία τοϋ έθνους άπ’ τά μυθολογικά
ακόμα χρόνια.
Γ ραμμένη ή ιστορία μ’ αύτή τή μέθοδο παραποιεί τά ιστορικά
γεγονότα γιά νά τά προσαρμόσει, σάν τόν μυθολογικό Προκρούστη,
στό έτοιμο καλούπι τής "μεγάλης ιδέας” . Ό ταν καί δσο δεν κάνει
αύτό τό πράμα άναφέρει μόνο γεγονότα μονωμένα, πράξεις ήρώων,
δίνει σκόρπιες πινελιές, κομματιασμένες σκηνές κα'ι δχι άκέρια συν
θετική εικόνα τής ιστορικής κίνησης τής χώρας. Έ τσι, καταφεύγει
σέ στείρα, άγονη χρονογραφία ή κενή φρασεολόγα έθνοκαπηλεία,
πρός τό συμφέρο τής κυρίαρχης κοινωνικής τάξης.
Μά ή ιστορία γιά νάνε έπιστήμη, οφείλει στόν τομέα της νά
συμπυκνώνει τά πορίσματα τής πάλης τών άνθρώπινων μαζών, νά
βασίζεται στους νόμους κίνησης τής κοινωνίας. Τ ά ιστορικά γεγονό
τα δέν είνε τυχαία καί ξεκάρφωτα. Ή ιστορία τής άνθρώπινης κοι
νωνίας έχει τή δική της έσωτερική νομοτέλεια, πού τήν κινεί πρός τά
μπρός καί ή ιστορική κίνηση είνε πολύμορφη πάλη άντιτιθέμενων
τάξεων, ομάδων, σύγκρουση θεσμών, ιδεών, άντιλήψεων, γέννηση
καινούριων, έξαφάνιση παλιών, σέ μιά πλούσια καί ζωντανή άλληλεπίδραση δλων αύτών τών στοιχείων. Ό λη αύτή ή κίνηση καθορί

ζεται, μά μόνο σέ τελευταία ανάλυση, άπό τό βαθμό ανάπτυξης τών
παραγωγικών δυνάμεων. Ό τρόπος τής παραγωγής τών ύλικών
άγαθών άποτελεΐ συνεπούμενα τήν άφετηρία τής ιστορικής έρευνας
καί ή πάλη τών τάξεων είνε ή καθοδηγήτρια γραμμή καί δίνει τήν
ικανότητα στόν ιστορικό νά ταξινομήσει, νά συνθέσει καί έκθέσει
σωστά τό άπέραντο ιστορικό ύλικό καί νά δει μέσα στό χάος του τήν
ιστορική νομοτέλεια. Καί νά έξηγήσει σωστά θεσμούς καί ιδέες. Νά
δει τίς ιστορικές άνάγκες, τά προβλήματα τής έποχής, τίς κοινωνικές
δυνάμεις, πού άποτελοΰν μέ τήν πάλη τους τίς κινητήριες δυνάμεις
γιά τή λύση αύτών τών προβλημάτων, νά καθορίσει τό ρόλο τών
τάξεων, κομμάτων, προσωπικοτήτων, νά δει τό ρυθμό κίνησης τής
κοινωνίας καί τούς σταθμούς περάσματος άπ’ τό παλιό στό καινού
ριο, πού άποτελοΰν οΐ έπαναστάσεις, νά έξηγήσει τήν κοσμοϊστορική
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σημασία συγκρούσεων σαν τό σημερινό πόλεμο. Έ τσι ή ιστορία
γίνεται έπιστήμη, φωτίζει, κινητοποιεί, οργανώνει τίς δυνάμεις της
προόδου στόν άγώνα ενάντια στή φασιστική βαρβαρότητα γιά τήν
πρόοδο τής ανθρωπότητας.
Ή νεοελληνική κοινωνία άρχισε νά διαμορφώνεται στα χρόνια τής
τουρκοκρατίας. Έχει τ'ις δικές της ιδιομορφίες, άπό τό πλήθος τίς
έπιδράσεις πού δοκίμασε. Επιδράσεις βυζαντινές, τής τούρκικης
κατάχτησης, τοϋ πανίσχυρου τότε κλήρου, τής δυτικής Εύρώπης,
τών παροικιών τοΰ έξωτερικοΰ. ’Ακόμα ή θέση τής χώρας στό σταυ
ροδρόμι τών έμπορικών δρόμων καί ή γεωγραφική της διαμόρφωση
μέ τήν ποικιλομορφία τοΰ έδάφους της έπέδρασαν στήν ιστορική της
έξέλιξη. Μά μέσα άπό δλες αύτές τίς ιδιομορφίες ή άνάπτυξη τής
'Ελλάδας γίνεται στήν ίδια τροχιά καί άπό χρόνια μπήκε στήν ίδια,
μέ τίς άλλες χώρες, κοίτη γιά τό σοσιαλισμό. ’Αναπτύχθηκε λίγοπολύ ή βιομηχανία. Διαμορφώθηκε τό προλεταριάτο. Καί στά 1918
ιδρύθηκε τό κόμμα τοΰ έργαζόμενου έθνους, τό ΚΚΕ. ’Αναπτύχθηκε
ή κοσμοθεωρία του. Ή μεθοδολογία τών Μάρξ-Ένγκελς-ΛένινΣτάλιν. Γεννήθηκαν άπό τά σπλάχνα τής νεοελληνικής κοινωνίας
στήν ιστορική της κίνηση, οΐ καινούριες δυνάμεις πού θά τήν οδηγή
σουν σέ έναν άνώτερο, στό σοσιαλιστικό πολιτισμό.
Αύτή ή σύντομη έξέλιξη είνε πορεία βασανιστική καί είνε σημα
δεμένη μέ τό αίμα τοΰ έθνους. Με σκληρή πάλη γυρεύει τό έθνος νά
λύσει τά ιστορικά του προβλήματα καί ν’ ανοίξει τό δρόμο γιά τή
λαοκρατική Ελλάδα.
Καί τό έθνικό πρόβλημα είνε κείνο πού φλογίζει τό έθνος ολόκλη
ρο άπό τόν καιρό τοΰ Ρήγα, έδώ καί έκατόν πενήντα χρόνια. Στάθη
κε τό πιό άγωνιώδες πρόβλημα. Τό 1821 ματωμένος πύρινος στα
θμός γιά τή λύση του. Ό μ ω ς ή κυρίαρχη τάξη τών άστοτσιφλικάδων
έκμεταλλεύθηκε δσο έπαιρνε τόν άδολο έθνικο-δημοκρατικό ένθουσιασμό τοΰ λαοΰ καί ούτε τό έθνικό, ουτε τ’ άλλα δημοκρατικά
προβλήματα λύθηκαν. Ό μ ω ς καινούρια προβλήματα προστέθηκαν,
καί σήμερα ό φασισμός —ντόπιος καί ξένος— έρριξε στήν πιό σκλη
ρή σκλαβιά τήν Ελλάδα, κ’ έδωσε άφορμή γιά νά ξεσπάσουν σά
φοβερή ήφαιστειακή έκρηξη, οί πυκνωμένες δυνάμεις τοΰ έλληνικοΰ
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λαοΰ. Καί στή φωτιά τής πάλης ένάντια στούς ξένους καταχτητές
καί στήν έλληνική άντίδραση συγκεντρώνονται, συγκεντρώθηκαν κιόλας, οί λαοκρατικές δυνάμεις, ο ιστορικός φορέας τής νεοελληνικής
άναγέννησης.
Ή θεωρία, ή έπιστήμη στάθηκε συμπύκνωμα τής πείρας τής πά
λης τοϋ άνθρώπου καί όπλο στούς κατοπινούς του άγώνες. Ή ιστο
ρία είνε ή έπιστήμη, ίσως ή πιο μαζική καί ή πιό πολιτική. Επηρεά
ζει τίς πιό πλατειές λαϊκές μάζες. Μπορεϊ νά άποτελέσει δύναμη
προοδευτική μά καί δύναμη άντιδραστική. Δέν είνε τυχαίο πράμα ή
μεγάλη άνάπτυξη τής ιστοριογραφίας στήν Ελλάδα. Χτές άκόμα ό
μεταξικός φασισμός γύρευε νά κάνει νεοελληνικό πολιτισμό μέ τό
βυζαντινό θεοκρατικό άπολυταρχισμό καί τόν άγροΐκο ολιγαρχικό
άσκητισμό τοΰ στρατώνα τής παλιάς Σπάρτης. Ή έπιστημονική
μελέτη, ή σωστή γνώση τής νεοελληνικής ιστορίας, ή σωστή κατανό
ηση τών συγκεκριμένων ιδιομορφιών τής νεοελληνικής κοινωνίας, ή
γνώση τών ιστορικών προβλημάτων της, τής πορείας, τής πάλης γιά
τή λύση τους, τοΰ γιατί δε λύθηκαν καί πώς θα λυθοΰν, είνε έπιταχτική άνάγκη νά γίνουν χτήμα τών λαϊκών μαζών καί σ’ αύτό άποβλέπει τούτη ή μελέτη. Δέν προορίζεται γιά τούς "σοφούς” , μά γιά τό
λαό. Νά βοηθήσει τούς έργάτες, όλο τό λαό, νά συνειδητοποιήσουν
τό άντικείμενο τοΰ άγώνα τους. Ή γνώση τής έλληνικής πραγματι
κότητας θ’ άποτελέσει ενα δυνατό όπλο, κυρίως στόν τορινό έθνικο-άπελευθερωτικό άγώνα, πού θά κρίνει γιά τή λευτεριά, τήν πρόοδο καί
τόν πολιτισμό τοΰ έργαζόμενου έθνους. Γ ιά τόν έθνικό καί κοινωνικό
λυτρωμό».

ε)

Π. Ροϋσος

Ό Πέτρος Ροϋσος [ψευδ. τοΰ Π. Πολυχρονίδη· Γάνος Προποντίδας 1908
-'Αθήνα 1992] μαθήτευσε στήν Όδησσο καί μέ τήν εγκατάστασή του στήν
Ε λλάδα γίνεται μέλος τής ΟΚΝΕ (1923) και τής κομματικής οργάνωσης
Πειραιώς τοΰ ΣΕ Κ Ε (Κ ). Φοιτά στήν Κ.Ου.Τ.Β. (1929-1931), εργάζεται
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ώς συντάκτης καί αρχισυντάκτης τοΰ Ριζοσπάστη (χρησιμοποιεί συνήθως το
ψευδ. «Υ δρ αίος») καί επιλέγεται μέλος τής ΚΕ (5ο συνέδριο, Μάρτιος
1934). Διώκεται στο κίνημα τοϋ Κονδύλη καί έξορίζεται άπό το καθεστώς
τής 4ης Αύγουστου στή Φολέγανδρο (1937), άπό δπου θά δραπετεύσει τον
Μάιο τοΰ 1941 καί θά συμβάλει στήν άνασυγκρότηση τοΰ ήγετικοΰ μηχανισμοΰ τοΰ ΚΚΕ (ύπήρξε ό εισηγητής στήν 6η ολομέλεια πού άποφάσισε τή
σύσταση τοΰ «έθ^ικοαπελευθερωτικοΰ-άντιφασιστικοϋ» μετώπου- 'Επίση
μα κείμενα, Ε ', 60-64). ’Από τήν 8η ολομέλεια ( Ίαν. 1942) θά μετάσχει
στο ΠΓ, άναλαμβάνοντας νά διεκπεραιώσει τίς διαπραγματεύσεις καί νά
συνυπογράψει έκ μέρους τοΰ ΕΑΜ καί τοΰ ΚΚΕ τίς συμφωνίες τοΰ Καΐρου
(Αΰγ. 1943), τής Πλάκας (Φεβρ. 1944) καί τοΰ Λιβάνου (Μάιος 1944).
Παραμένει μέλος τής ΚΕ στο 7ο συνέδριο ( Ό κτ. 1945) καί ορίζεται ύπουργοςτώ ν Εξωτερικών στήν ((Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση τής ’Ελεύ
θερης Ε λλά δας» (Δεκ. 1947). Βλ. καί τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ Ιργου.
Έ ργα:
άρθρα στον Ριζοσπάστη καί τον Νέο Ριζοσπάστη:
«Μαρξισμός-Λενινισμός. Ή κοσμοθεωρία τοϋ προλεταριάτου» (5 ώς
12-2-1933, 2),
«Κ άτω άπό τή σημαία τής Κ .Δ .» (17-11-1933, 3).
άρθρα στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση:
ώς Μ. Υδραίος (βλ. παρακάτω σ. 373).
«Ό δηγητής στον άγώνα τής λευτεριάς» (Ίούν. 1942, 49-52).
((Μιά ματιά στήν έξέλιξη τής μαρξιστικής σκέψης στήν Ε λλάδα»
(Ίούν. 1942, 64-73).
«Νέες προσπάθειες με παλιωμένα όπλα» (Σ επ τ.-Ό κ τ. 1942, 117121 ).
«Πάνω σ’ ένα άρθρο» (Σ επ τ.-Ό κ τ. 1942, 121-124).
« ’Αρχή τοΰ καινούριου κόσμου» (Νοέμβρ. 1942, 137-141).
«Ά ξ ι ο κόμμα, άντάξιος άρχηγος» (Νοέμβρ. 1942, 142-143).
« Ή οικονομική σκλαβιά τής 'νέας τάξης’ » (Δεκ. 1942), 210-214).
«Τροτσκιστική πέμπτη φάλαγγα» (Μάρτ. 1943, 320-326).
«Μ ια ματιά στον Τύπο μας» ( Ίούν. 1943, 402-403).
«Προσοχή στή μόρφωσή μας» (Ίούλ. 1943, 422-425).
«Έλληνες καί σύμμαχοι» (Σεπτ. 1944, 908-911).
«Τό μεγάλο ξύπνημα (στά 26 χρόνια τοΰ Κ ΚΕ)» ( Όκτ.-Νοέμβρ.
1944, 948-953).
«'Μεγάλη Ε λλάδα’ καί μικροί Έλληνες» (Δεκ. 1944, 1035-1040).
«'Η πτώση τοϋ Βερολίνου νέα ιστορική άφετηρία» (Ά π ρ.-Μ ά ιος
1945, 265-275).
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«Δημοκρατική έξωτερική πολιτική» (Ίούν. 1945, 360-380).
«Κοινωνική σύνθεση καί διαφώτιση τών μελών» (Αΰγ. 1945, 596-605).
«Γ . Δ . Ζιούτου, Ό Τύπος στή Λαίχή Δημοχρατιχή (Σεπτ. 1945,
799-802).
«Τ ο μαρξιστικό βιβλίο» (Σεπτ. 1945, 802-803).
«Στήν επέτειο τοΰ Ό χτώβρη» (Νοέμβρ. 1945, 1018-1028).
« Ό έλληνικός Δεκέμβρης καί ή διεθνής θέση του» (Δεκ. 1945, 12101219).
«Στίς μέρες τής Κατοχής» (1946, 9-10).
« Ή μαρξιστική σκέψη στή χώρα μας» (1946, 60-62).
«Γ ιά τήν ιστορική κληρονομιά μας. ’Απ’ αφορμή τό Ιργο τοϋ Γ. Βαλέτα, Τό προδομένο Είκοσιένα» (1946, 223-226).
«Συνοπτική έκθεση για τή Διάσκεψη τοΰ Λιβάνου» [26-5-1944], 'Επίσημα
χείμενα, Ε ', 212-215.
«Γράμμα» πρός τόν Γ. Παπανδρέου [μέ τόν Ά λ . Σ βώ λο' 27-6-1944],
Επίσημα κείμενα, Ε ', 224-225.
«Γράμμα» πρός τόν Γ. Παπανδρέου [μέ τούς Ά λ . Σβώλο καί Δ . Στρατή9-7-1944], ’Ε πίσημα κείμενα, Ε ', 226-232.
« Έκθεση γιά τή Συμφωνία τοϋ Λιβάνου» [ Ίούλ. 1944], ’Ε πίσημα κείμενα,
Ε ', 233-243.
« Ή Ε λ λά δα μέσα στή βαλκανική καί στήν παγκόσμια οικονομία», Μ όρ
φωση, άρ. 1 (15-11-1945), 1-9.
αύτοτελώς:
Λαοκρατία χαί Σοσιαλισμός, Αθήνα 1943 [άνυπόγραφο- μέ πολλές
άνατυπώσεις- π.χ. 2κδ. Αλήθειας, Σπάρτη 1943].
Δημήτρης Γληνός. Ή πορεία τοϋ διανοητη αγωνιστή της νεοελληνικής
’Αναγέννησης, Αθήνα 1946, Ικδ. Ριζοσπάστη.
' Η μεγάλη τετραετία. ’Αναμνηστικά σημειώματα για τήν ’Εθνική "Αν
τίσταση κα'ι τό ρόλο τοΰ Κ ΚΕ, [Βουκουρέστι] 1966, Αθήνα 2197;.
Ή "Οχτωβριανή ’Ε πανάσταση καί ή 'Ελλάδα, [Βουκουρέστι] 1967,
’ Αθήνα 2197;.
Τής πρώτης νιότης, Αθήνα 1976.
βλ. καί τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοϋ Ιργου.
Μ ετα φ ρ ά σ ε ις:
άνυπόγραφες στόν Ριζοσπάστη καί τήν Κομμουνιστική 1Επιθεώρηση- θεώ
ρηση τής μτφ. Κ Κ ΣΕ (μπ.), 'Ιστορία τοΰ Κ Κ τής Σοβιετικής “Ενωσης
(βλ. παραπάνω σ. 260).
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’Α ρ χ ε ί α :

βλ. παραπάνω σ. 17, 262· ’Αρχείο Ζιούτου.
Π η γές:
ή ύλη τών έντυπων της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί της Ε Σ Σ Δ .
Β ιβ λ ι ο γ ρ α φ ί α :
βλ. παραπάνω σ. 263.
Ίωαννίδης, 'Αναμνήσεις, passim.
Σιάντος, Γ., Ή έκθεση για τά Δεκεμβριανά [1945], ’Αθήνα 1986.

Η «Μ ΑΡΞ ΙΣΤΙΚ Η Ε Π ΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
TOT ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α ΓΩ Ν Α »'

«...Δεν φτάνει όμως ν’ άναπτυσσεται οργανωτικά τά ΚΚΕ. Πρέπει
νά μεταμορφώνει τους νέους μαχητές του. Καί νά τούς μεταμορφώ
νει μέσα στήν καθημερινή πάλη γιά τα συμφέροντα τοΰ λαοΰ. Σ ’
αύτό βοηθάει ή ιδεολογική του γραμμή, ή θεωρία του, όπως λέμε, ή
διαφωτιστική έργασία του. Γιατί ό συνδυασμός πράξης καί θεωρίας
ή φώτισης είναι άλλο σπουδαίο διακριτικό τοΰ κομμουνιστή. Ποϋ
βρισκόμαστε άπ’ αύτήν τήν άποψη;
Στό διάστημα πού μάς πέρασε τό ΚΚΕ διέδωσε τίς ιδέες τοϋ
κομμουνισμού στα πιό πλατιά λαϊκά στρώματα, τίς ιδέες τής λαϊκής
δημοκρατίας, πολεμώντας σκληρά τίς ρίζες τοΰ μεγαλοϊδεάτικου
έθνικισμοΰ τής πισοδρόμησης.
Μ έσα στό σκοτάδι τής κατοχής, παρά τίς άμέτρητες δυσκολίες,
τό ΚΚΕ άνάπτυξε ενα ζηλευτό διαφωτιστικό 2ργο. Κανείς δέ θά
ξεχάσει τά μυστικά τυπογραφεία πού στήνονταν σέ κάθε πόλη, συ
νοικία, ακόμα καί μεγάλο χωριό, κάτω άπό τή μύτη τών καταχτη
τών καί τών προδοτικών οργάνων του, πού σκορποΰσαν άνάμεσα

1 [«Κοινωνική σύνθεση», 601-604].
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στούς δουλωμένους ελληνες δεκάδες έφημεριδοΰλες2 — σαλπίσματα
τοϋ σηκωμού γιά τούς σκλάβους. Δεκάδες καί έκατοντάδες φυλλάδια
καί βιβλιαράκια φρονημάτιζαν το λαό στη σκληρή πάλη γιά το σπά
σιμο τών τυραννικών άλυσίδων. 'Υπάρχουν έκδόσεις πού αριθμητικά
έσπασαν κάθε γνωστό ρεκόρ κυκλοφορίας στήν Ελλάδα.3
Έ να κομμουνιστικό κόμμα όμως δεν μπορεϊ νά αύτοϊκανοποιεΐται
με πανηγυρισμούς. Μπήκαμε σε μια καινούργια φάση τών λαϊκών
άγώνων καί εχουμε νά παλέψουμε σκληρόν εχθρό, πού προσπαθεί νά
μάς γυρίσει πίσω, σε καταδικασμένα φασιστικά, άντιδραστικά καθε
στώτα. Ή πίεση τοϋ έχθροΰ θά μεγαλώνει. Γ ιά τί» ΚΚΕ τί» ιδεολογι
κό του όπλο έρχόταν πάντοτε στήν πρώτη σειρά τών μαχητικών
έφοδίων του. "Ο,τι δε φαινόταν τόσο καθαρά στήν περίοδο τοϋ πανε
θνικού συναγερμού τής ’Αντίστασης, ξεπροβάλλει σήμερα, πού άλλάζουν οί άνάγκες τοΰ άγώνα μας. Παρ’ όλες τίς καταχτήσεις μας, ή
ιδεολογική δουλειά τοΰ ΚΚΕ είναι ανεπαρκής. Τό κόμμα πού φούν
τωσε στήν οργανωτική άνάπτυξη του δεν μπόρεσε ν’ άφομοιώσει τά
νέα μέλη του. Ή τελευταία 'Ολομέλεια τής ΚΕ ύπογραμμίζει «τό

πολύ χαμηλό θεωρητικό επίπεδο της μάζας τών μελών τοϋ Κόμμα
τος και τών στελεχών του», πού « περικλείνει μεγάλους, σοβαρούς
κινδύνους η.''
Καί άπό τή στιγμή πού στομώνει τό όπλο τής θεωρητικής-ίδεολογικής πάλης, άπό τή στιγμή πού ή θεωρία παύει νά φωτίζει τόν
πρακτικό άγώνα ή τόν φωτίζει άσχημα, άπό κείνη τή στιγμή καί ό
άγώνας, καί τό Κομμουνιστικό Κόμμα τρέχει τόν κίνδυνο νά στρα
βοπατάει. *Αν τό ΚΚΕ εχει νά έπιδείξει μεγάλο διαφωτιστικό εργο
κυρίως άπό άποψη ποσότητας, όμως άπό άποψη ποιότητας ύπάρχει
τό άναμφισβήτητο γεγονός: ότι ή διάδοση τών μαρξιστικών-λενινιστικών άρχών, ή μαρξιστική έπεξεργασία τών προβλημάτων τοΰ
νεοελληνικοΰ άγώνα, ή συστηματική μόρφωση τών νέων μελών τοϋ
κόμματος καθυστέρησε. Κι ή καθυστέρηση αύτή σημαίνει κίνδυνο.

2. [Βλ. παραπάνω σ. 251].
3. [Βλ. παραπάνω σ. 357].
4 [Βλ. παραπάνω σ. 252].
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Έ χ ε ι δίκιο ή 'Ο λομέλεια πού μιλάει γ ιά "ριζική, άμεση στροφή” ,
πού χρειάζεται σ’ αύτό τον τομέα.
Π ώς θά γίνει ή "ριζική άλλαγή” πού ζη τά ει ή 12η ’Ολομέλεια;
Τόσο ή άπόφαση, δσο κ αί ιδιαίτερα ό λόγος τοϋ σ. Ζ αχαριάδη ξεκα
θαρίζουν αύτό τό ζήτημα. Π ρ ώ τα-π ρ ώ τα όλες οί διαθέσιμες θεωρη
τικές δυνάμεις* τοΰ κόμματος άπό πάνω ώς κά τω πρ έπ ει νά δια τε
θούν έτσι πού νά βοηθήσουν στόν άνώ τατο δυνατό βαθμό τήν έξύψωση τοΰ θεωρητικοϋ έπιπέδου τών μελών τοΰ κόμματος. Ή 'Ο λομέ
λεια τόνισε πόσο άσχημες συνέπειες εχει ή άποξένωσή τους άπό τή
βάση τοΰ κόμματος, πού ισοδύναμε! με άποξένωσή άπό τήν π ρ α γμ α 
τικ ότητα, άρα κίνδυνο διαστρέβλωσης τής γραμμής του.
Ό σ. Ζ αχαριάδης χάραξε ολοκληρωμένα τ ά καθήκοντα σ’ αύτή
τήν κατεύθυνση: Βάση θά εϊναι ή έκδοση τών κλασικών δασκάλων
καί άρχηγών τοΰ άγώνα: Μ άρξ, Έ ν γκελ ς, Λένιν, Σ τά λ ιν 5 καί ή
δημιουργική έπεξεργασία τώ ν νεοελληνικών προβλημάτω ν άπό τήν
άποψη τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ. Μ ιά σειρά τρόποι θά βοηθήσουν
στό άνέβασμα τοΰ θεωρητικοϋ έπιπέδου, έτσι πού κάθε κομμουνι
στής να ξέρει τί ζη τά ει καί γ ια τί παλεύει τό ΚΚΕ.
Στήν έπεξεργασία τοΰ κομματικοΰ προγράμματος 6 πρ έπ ει νά
συμμετάσχουν δλοι οΐ σύντροφοι, πού έχουν νά κάνουν θετικές ύποδείξεις. Ή συζήτηση τοΰ προγράμματος μέσα στίς κομματικές ορ
γανώσεις θά κεντρίσει τό ένδιαφέρον όλων τών μελών καί θά γίνει
εύκαιρία ν’ άνεβάσουν τίς γνώ σεις τους. Τ ό ϊδιο ισχύει καί γ ιά τή
συγγραφή τής 'Ισ τορίας τοΰ κινήματος τής ’Α ντίστασης.7
Ή ίδρυση κομματικών σχολών άπό τήν Κεντρική Ε π ιτ ρ ο π ή 8 ώς
τή βασική κομματική μονάδα θά βοηθήσει νά δημιουργήσουμε νέα
στελέχη.
’Α πό τίς άλλες ύποδείξεις πού έκαμε ό σ. Ζ αχαριάδης καί ή
'Ο λομέλεια άξίζει νά σταθοΰμε σέ μιά: τήν όργάνωση κομματικών
φροντιστηρίων, πού θ’ άπαντοΰν σέ κάθε θεωρητική-μορφωτική άπο-

5. [Βλ. παραπάνω σ. 331].
6. [Βλ. παραπάνω σ. 252],
7. [Βλ. παραπάνω σ. 255].
8. [Βλ. παραπάνω σ. 252].
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ρία τώ ν μελών τοϋ κόμματος. Ε ίναι μιά μέθοδος πρακτική, πού
μπορεϊ νά έφαρμοστεϊ καί νά δώσει γρήγορα αποτελέσματα. Σ έ κάθε
τμήμ α της διαφώτισης της κομματικής έπιτροττης δημιουργεΐται μ ιά
όμάδα άπό τούς πιό καταρτισμένους συντρόφους. Αύτή θ’ άναλάβει
ν’ άπ αντάει σε όποιαδήποτε άπορία της σ ταλεί γραφτά. ’Α πα ντή
σεις σέ ζη τή μ α τα πού έχουν γενικότερη σημασία μποροΰν νά πα ίρ 
νουν γενικότερη δημοσιότητα. Α ύτονόητο πώ ς οΐ άπαντήσεις πρέπει
νάναι ύπεύθυνες, σωστές, κατανοητές, γ ιά νάναι πειστικές. Π ρέπει
νά προσέχουμε ιδιαίτερα καί νά πολεμούμε τή διαστρέβλωση τών
μαρξιστικών άρχών κα'ι της κομματικής γραμμής. Ο ί οργανώσεις της
’Αθήνας καί τοΰ Π ειραιά έκαμαν κιόλας τήν άρχή πρός αύτή τήν
κατεύθυνση καί ή πορεία της δουλειάς αύτης δείχνει πόσο ζω τική
είναι.
Αύτή ή δουλειά όμως έχει γ ιά δρο της πώ ς πρώ τοι οί καθοδηγη
τές τών οργανώσεων θά δώσουν τό πα ράδειγμα μεγαλύτερης προσο
χής στήν έξύψωση τοΰ θεωρητικοϋ έπιπέδου τών μελών τοΰ κόμμα
τος. Ό φόρτος της πρακτικής δουλειάς, πού είναι άναμφισβήτητος,
δέν μειώνει τήν εύθύνη πού έχουν γ ιά τήν έπιστημονική μελέτη τών
προβλημάτω ν τους καί τήν όργάνωση της μορφωτικής δουλειάς. Τό
σύνθημα τοΰ κόμματος είναι νά διώξουμε άπό πά νω μας κάθε ίχνος
έμπειρισμοΰ.
Έ ν α έμπόδιο είναι ή έλλειψη συστηματικών μορφωτικών βοηθη
μάτω ν. Ή ΚΕ κάνει δ ,τι χρ ειά ζετα ι γ ιά νά β γ ει τέτοιο ύλικό. Τό
θεωρητικό δργανο τοΰ κόμματος Κομ. Επιθεώρηση9 τό ϊδιο. Πρέπει
δμως καί τό ύλικό πού ύπάρχει νά τό έκμεταλλευόμαστε καλύτερα.
Παρ. χάρη ένα άρθρο της Κομ. Έπ., πού έξετάζει ένα γενικό πρό
βλημα μπορεϊ ν’ αναλυθεί ή στήν κόβα ή σέ ειδική μορφωτική όμάδα
συντρόφων καί νά έξηγηθεΐ τό νόημά του σύντομα καί καθαρά. Καί
αν μένει τίπ ο τε αξεδιάλυτο οΐ σύντροφοι νά γράψουν στή σύντα
ξη...».

9 [Βλ. παρακάτω σ. 387].
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Το κείμενο τοϋ Π. Ρούσου, πού μόλις άνθολογήθηκε, εξετάζει κύριες πτυχές
της «διαφωτιστικής έργασίας» τοΰ ΚΚΕ, σέ μιά περίοδο όπου ή συγκομιδή
της δέν ήταν αμελητέα καί συνάμα ή ποιοτική της αναβάθμιση είχε κριθεϊ
αναγκαία. 'Η έπίγνωση πάντως τών ορίων της προέκυπτε άπό τή σύγκριση
με τή συναφή παραγωγή πού έπιτελεϊται στον περίβολο τοΰ ΚΚΕ, σύμφωνα
πρός το έργο πού αύτό έκπονεΐ μέ μηχανισμούς έλέγχου καί κριτήρια σκοπι
μότητας. ’Εδώ θά καταγράψουμε τή βιβλιοπαραγωγή μή κομματικών εκδο
τικών οίκων (μέ άλφαβητική σειρά), πρωτότυπα καί μεταφράσεις, ενα μικρό
μέρος τής όποίας προτείνεται γιά τήν προαγωγή τής έσωκομματικής μόρ
φωσης (βλ. Περ. Π., «Γιά τήν έσωκομματική μόρφωση», Κομμουνιστιχη
Επιθεώρηση, 1946, 341-345).

« Άχαδημαιχόν»:
Ενγκελς, Φ., Ό πόλεμος των χωρικών εν Γερμανία, μτφ. Θ. Ν. Τσαβέα,
’Αθήναι 1929.
Ζωρές, Ζ. - Λαφάργκ, Π., Ίστοριχός ιδεαλισμός χαί ίστοριχός ύλισμός,
πρόλ. Λ. Τρότσκυ, ’Αθήναι 1927.
Ζωρές, Ζ. - Τρότσκυ, Λ., Ή φιλοσοφία χαί ή χοινωνιολογία τοϋ Τολστόη,
μτφ. Θ. Τσαβέα, ’Αθήναι 1929.
Κροπότκιν, Π., Ή Ήθιχή, μτφ. Ί . Νικολόπουλου, ’Αθήναι 1928.
Λένιν, Ν., Ό Ιμπεριαλισμός, ’Αθήναι 1928.
----- , Τί νά χάνουμε;, ’Αθήναι 1928.
----- , Υλισμός χαί έμπειριοχριτιχισμος (Εισαγωγή), μτφ. Θ. Νόβα, ’Αθή
ναι 1928.
Λουζόν, P., Ή χαπιταλιστιχή οίχονομία, μτφ. Γ. Ζωιτόπουλου, ’Αθήναι
1927
[=Louzon, P., L’economie capitaliste. Pans 1925].
Λουνατσάρσκυ, Ά ., Εισαγωγή στην ιστορία τών θρησχευμάτων, μτφ. X.
Βάτη, ’Αθήναι 1928 [καί σέ συνέχειες, στόν Ριζοσπάστη, 11-1-1928,
3 ]·
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Μάρξ, Κ., Τό Κεφάλαιον, Α ', Β ', Γ ', Δ ', Ε ', Σ Τ ', Ζ ’, ’Αθήναι 19271928 [βλ. καί Επίσημα χείμενα, Β ', 327].
----- , Τό ημερομίσθιο, ’Αθήναι 1928.
----- , Ή γένεση τοϋ χεφαλαίου, ’Αθήναι 1928.
----- , Ή θεωρία τοϋ χεφαλαίου, μτφ. Θ. Τσαβέα, ’Αθήναι 1929.
Μάρξ, Κ. - Έγγελς, Φ., Τό Κομμουνιστιχό Μανιφέστο, μτφ.-εΐσαγ.-ίστορικά σχόλια Γ. Κορδάτου, ’Αθήναι 1927.
Μπάγκ, Γκ., Κρίσεις στην εύρωπαϊχή ιστορία, μτφ. Κ.Μ., ’Αθήναι 1928
[καί: Κρίσεις στην ιστορία τής Εύρώΐτης, «Νέος Κόσμος», ’Αθήνα
X X ·]·

Μπέρ, Μ. (βλ. παρακάτω σ< 579).
Μπουχάριν, Ν., Τό ’Αλφάβητο τοΰ χομμουνισμοΰ, μτφ. Α. Σφήκα - Κ.
Γκοβόστη, ’Αθήναι 31928.
Ντεμπόριν, ’Α., Ό Λένιν φιλόσοφος, ’Αθήνα, 1927) [=Λένιν χάχ μύσλιτελ,
Μόσχα 1924],
Ριαζάνωφ, Δ., Μάρξ χαί Ένγχελς, μτφ. Σ. Πορφυρού, ’Αθήναι 1927.

Σοβιετιχός Κώδιξ τών νόμων περί οίχογενείας, άιχαίου τοΰ γάμου χαί επι
τροπείας, μτφ. Ε. Δημητρίου, ’Αθήναι 1927.
Στάλιν, Ί., Ό Λενινισμός, ’Αθήναι 1926.
Τρότσκυ, Α., Σοβιετιχή Ρωσσία χαί Παρισινή Κομμούνα, μτφ. Θ. Τσαβέα,
’Αθήναι 1927.

« ’Αναγέννηση»:
Μάρξ, Κ., Ό έμφύλιος πόλεμος στη Γαλλία, μτφ. Ά λ. Άσώκα, Αθήνα
1945.
Μάρξ, Κ. - Έγκελς, Φ., Κεφάλαιον χαί μισθωτή έργασία, Αθήνα 1945.

« Άναγνωστίδης»:
Μάρξ, Κ., Ή αθλιότητα τής φιλοσοφίας, μτφ. Γεωργίας Άναστασιάδη άπό
τή γαλλική μτφ. τοϋ Μ. Giard, Αθήνα 1945.
Λαμπερέν, Π., Ή χαταγωγή των χόσμων, Αθήνα 1945 [=Laberenne, P.,
L’origine des mondes, Paris 1936].
Πλεχάνωφ, Γ., Tà θεμελιώδη προβλήματα τοΰ Μαρξισμοΰ, πρόλ. Ριαζάνωφ, Αθήνα 1945.
Πρενάν, Μ., Βιολογία χαί Μαρξισμός, Αθήνα 1945 [=Prenant, Μ., Biologie
et Marxisme, Paris 1936].

α ’Ανθρωπιστική Βιβλιοθηχη»:
Diehl, Κ., Ό Κ. Μάρξ χαί τό έργατιχό χίνημα, μτφ. Ν. Άριανοΰ, ’Αθήνα
1945 [βλ. καί τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 379].
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«Λ. Άντωνόπουλος»:
Chassagne, Η., Ό φασισμός στό φως τοΰ ίστορικοΰύλισμοΰ, μτφ. Ά . Ζεβγα,
’Αθήνα 1935.
Λένιν, Ν., Στό δρόμο της εξέγερσης, μτφ. Κ. Σκλάβου, ’Αθήνα 1934.
Λήμπκνεχτ, Β., Κριτική τοΰ σύγχρονου πολιτισμοΰ, μτφ. Γ. Άρδην, Αθήνα
1935.
Sapir, I., Φρουδισμός, χοινωνιολογία, φυχολογίχ, μτφ. Ά . Ζεβγα, Αθήνα
1935.
Schiller, F., Στοιχεία Μαρξιστικής Αισθητικής, μτφ. Ά ρτ. Μάργκα, Αθήνα
1936.
Φρίτσε, Β. Μ., Σύνοφη της Δυτικής φιλολογίας, μτφ. Γ. Άρδην, Α ', Β ',
’Αθήνα 1935.
«Γ. I. Βασιλείου»:
Κορδάτος, Γ., Ή κοινωνική σημασία της Έλληνικης έπαναοτάσεως τοΰ
1821, Αθήναι 21927.
----- , ’Α ρχαίες θρησκείες κα'ι Χριστιανισμός, Αθήναι 1927.
«X . Γανιάρης»:
Αρβανίτης, Ά ρ., Ή κρίση τοΰ σοσιαλισμοΰ, Αθήναι 1927.
Μαλτέζος, Γ. Θ., Ή τέχνη στό πλαίσιο τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ, Αθήναι
1929.
Μπογκντάνωφ, 7ο πρώτο κορίτσι (βλ. παρακάτω σ. 418).
Τρότσκυ, Λ., Ό Λένιν, μτφ. Π. Πικροΰ, Αθήναι 1927.
«Γχοβόστης»:1
Αποστόλου, Λ., Τί έχαμε τό Ε Α Μ γιά την 'Ελλάδα, Αθήνα 1945.
Γκόρκι, Μ., Ή ζωή μου, μτφ. Κ. Μετβάγου, Αθήνα 1945.
για τά χείμενα τών Ζεβγα, Παπακωνσταντίνου καί Προκοπίου βλ. παρακά
τω σ. 630, 635, 657.

1.
Ό Κώστας Γκοβόστης (1904-1958), στέλεχος τοΰ « Άρχειομαρξισμοΰ» (βλ.
παρακάτω σ. 507) εγκαινιάζει τό 1926, μέ τήν έπωνυμία « ’Ανατολή», τήν εκδοτική
του δραστηριότητα μέ τό Όνειρο ένός γελοίου (μτφ. Γ. Σημηριώτη) τοΰ ΝτοστογιέV<n«i. 'Αργότερα, στήν περίοδο τής μεταξικής δικτατορίας, δταν καί ό Γδιος θά διωχθεϊ
καί θά καοϋν τά «ανατρεπτικά» του βιβλία, θά γραφεί δτι ύπηρξε ό «πρώτος Έλλη
νας έκδότης πού είσήγαγε τή μελέτη τοΰ Φρουντισμοϋ» (Θ. Προδρόμου, «Συνέντευ
ξη», Νεοελληνικά Γράμματα, 14-8-1937, 12).
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Ηστσένκο (βλ. παραπάνω σ. 319).
Κάουτσκη, Κ., Ή γέννησις τοΰ χριστιανισμού, ’Αθήνα 1931.
Κολοντάι, Ά λ., Όερωςκαί ή νέα ήθική, μτφ. Θ. Ν. Τσαβέα, Αθήνα 1932.
----- , Οί σχέσεις των δύο φύλων καί ό Μαρξισμός, μτφ. Θ. Ν. Τσαβέα,
Αθήνα 1933.
Λάμπερτ, Κ., Ή θεωρία τής έξελίξεως, μτφ. Στ. Φερεντίνου, Άθηναι
1927.
Λαφάργκ, Π., Ή καταγωγή τής ιδέας τής φυχής, μτφ. Στ. Φερεντίνου,
’Αθήναι 1927.
----- , Ή ιστορική μέθοδος τοΰ Κάρλ Μάρξ, μτφ. Κ. Κυπριανού, Αθήναι
1929.
----- , Ό Κάρλ Μάρξ ώς άνθρωπος, Αθήναι 1934.
Λένιν, Ν., Ή Κομμούνα, μτφ. Κ. Παπαδοπούλου, Αθήναι 1927.
----- , Ό έξτρεμισμός, μτφ. Κ. Παπαδοπούλου, Αθήναι 1927.
Μάρξ, Έ λ., Φρειδερίκος Έγχελς, μτφ. Κ. Παπαδοπούλου, Αθήναι 1927.
Μάρξ, Κ., 7ο ζήτημα τών 'Εβραίων, πρόλ. Ά . Μπεναρόγια, μτφ.-σχόλια
Θ. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα 1935.
Μπαρμπύς, Ε., Με τό μαχαίρι στά δόντια, μτφ. Στ. Τσάφα, Αθήναι 1931.
Μπογκντάνωφ, Α., Τί είναι προλεταριακή ποίηση, μτφ. Θ. Σκουρλή, Άθήναι 1933 [= Bogdanov, A., Was ist proletarische Dichtung?, Berlin
1920].
Μπόρχαρντ, Ί ., Εισαγωγή στόν ιστορικό ύλισμό, μτφ. Θ. Ν. Τσαβέα, Άθήναι 1933 [=Borchardl, J., Der historische Materialismus. Eine Einführung, Berlin 1922].
Μπουχάριν, Ν., Τό ’Αλφάβητο (βλ. παραπάνω σ. 363).
----- , Συμπλήρωμα τοΰ ίστοριχοΰ ύλισμοΰ, μτφ. Α. Ζεβγα, Αθήναι 1931.
Ντεμπόριν, A., Β. Σπινόζα, μτφ. Ά . Ζεβγα, Αθήναι 1930.
Πικρός, Π., Ή αύγη (βλ. παρακάτω σ. 407).
Πλεχάνοβ, Γ., Ό Κάρλ Μάρξ ώς μαχητής, μτφ. Ά . Ζεβγα, Αθήναι 1933.
----- , Τέχνη καί κοινωνία, μτφ. Θ. Σκουρλή, Αθήναι 1933.
Ράιχ, Διαλεκτικός ύλισμός καί φυχανάλυση, μτφ. Θ. Τσαβέα, Αθήναι
1933.
Ριαζάνοβ, Δ., Γάμος καί οικογένεια, μτφ. Ά . Ζεβγα, Αθήναι 1930 ^ R ia 
zanov, D., Communisme et Mariage, Paris 1930].
Ράπποπορ, Κ., Ή φιλοσοφία τής ιστορίας, μτφ. Λ. Αποστόλου, Αθήναι
1930 [=Rappoporl,2 Ch., La philosophie de l ’histoire comme science de
l’évolution. Pans 21925],

2. Γ ιά τίς ελληνικές μεταφράσεις κειμένων του βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ
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Schmidt, V., Ή φυχαναλυτιχή άγωγη στη Σοβιετιχή Ένωση, Άθηναι
1935.
Τρότσκυ, Λ., Ό εμφύλιος πόλεμος, μτφ. Κ. Παπαδοπούλου, Άθηναι 1927.
Χίλφερντιγκ, P., Τό χρηματιστιχό χεφάλαιο, μτφ. Κ. Σκλάβου, Άθηναι
1934.
Στανισλάβσκη, Θέατρο χι ηθοποιός, μτφ. Άρ. Αλεξάνδρου, Αθήνα 1946.

« Έχδοτιχή Φιλολογιχή Εταιρία»:
Κροπότκιν, Π., Πρός τούς νέους, Αθήνα χ.χ.

« Έπιστημονιχη Βιβλιοθήκη»:
Μπουχάριν, Ν., Ό Λένιν μαρξιστής, Άθηναι 1927.

«I. 77. Ζαχαρόπουλος»:
Κορδάτος, Γ., Ή Σαπφώ xai οί χοινωνιχο'ι άγώνες στη Λέσβο, ’Αθήνα
1945.
----- , Ό Ρήγας Φεραϊος χαί ή Βαλχανιχη 'Ομοσπονδία, ’Αθήνα 1945.
Λεκατσάς, Π., Σπάρτακος. Ό πόλεμος τών μονομάχων, Αθήνα 1945.
----- , Δήμου χαταλύσεως χαί τυραννίδος, ’Αθήνα 1945.3
Πορφυρογένης, Μ., Ή σύμβαση της έργασίας, ’Αθήνα 1945.

«Ν. Θεοφανίδης - Σ. Λαμπαδαρίδης»:
Λένιν, Ν., Ή προλεταριαχη επανάσταση χαί ό άποστάτης Καουτσχυ, μτφ.
Π. Πικροΰ, Άθηναι 1927.

« Ίχαρος»:
Κέδρος, Ά ., Διάλογος μ ’ίναν φευτοδημοχράτη, Αθήνα 1945.
Ομπολένσκυ-Όσσίνσκυ, Β. Β., Ή οίχονομιχή όργάνωση της Σοβιετιχης
“Ενωσης, μτφ. Γ. Δ. Σκουριώτη, ’Αθήνα 1945.
Σκουριώτης, Γ., Τό Σοβιετιχό Σύνταγμα τοϋ 1936, ’Αθήνα 1945.

«Καινούργια Εποχή»:
Γκόρκυ, Μ., Λένιν, ’Αθήνα 1945.

τοΰ έργου, Α' μέρος, σ. 299, Β' μέρος, σ. 114, 171, 417 Πρβλ. «Ή μαρξιστική
φιλοσοφία» καί «Ή μαρξική κοινωνιολογία», Ριζοσπάστης, 19, 20-2-1928, 3, καί
21-2-1928, 3.
3. Γιά τον Π. Λεκατσά βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
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Μάρξ, Κ., ’Αξία, τιμή, κέρδος, ’Αθήνα 1945.
Μάρξ, Κ. - Έγκελς, Φ., Τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ’Αθήνα 1945 (βλ.
καί παραπάνω σ. 363).

«Κάττπα. - Άλφα»:
[άνυπόγραφο], Μαρξισμός-Λενινισμός, ’Αθήνα 1945.
Ένγκελς, Φ., Οι θεμελιώδεις άρχες τοϋ έπιστημονικοϋσοσιαλισμοΰ, ’Αθήνα
1945.
Κ.Κ.Ι., Τό σοβιετικό σύστημα, μτφ. Ί . Βοβολίνη, ’Αθήνα 1945.
Κόρς, Κ., Τό εγχειρίδιο τοϋ μαρξιστή. Συνοτττική έκθεση τών θεωριών τοΰ
Μάρξ κατανοητή άπ’ όλους, ’Αθήνα 1945 [βλ. τον προηγούμενο τόμο
αύτοΰ τοΰ εργο ), σ. 228].
Kurella, Α., Ή σοσιαλιστική έπανάσταση στόν πολιτισμό, ’Αθήνα 1945 [βλ.
καί παρακάτω σ. 427].
Μάρξ, Κ., Ή άθλιότητα της φιλοσοφίας, ’Αθήνα 1945.
Μπόρχαρντ, Εισαγωγή στόν ιστορικό υλισμό, μτφ. Θ. Τ(σαβέα), ’Αθήνα
1945.
Πλεχάνωφ, Γ., Τά βασικά προβλήματα τοΰ Μαρξισμοΰ, ’Αθήνα 1945.
Ράντεκ, Κ., Ό σοσιαλισμός άπ’ τή θεωρία στην πράξη, μτφ. Ε.Σ.Κ., ’Αθή
να 1945.
Ραποπόρ, Κ., Ή παγκόσμια έπανάσταση, ’Αθήνα 1945.
Τσέτκιν, Κ., Ό Λένιν γιά τη γυναίκα, ’Αθήνα 1945.
Χατζηθωμάς, ’Α., 'Ονειρώδης Πολιτεία, ’Αθήνα 1945.

«Π. Καραβάκος»:
Κορδάτος, Γ., Ή κοινωνική σημασία της 'Ελληνικής έπαναστάσεως τοΰ
1821, ’Αθήνα 41946.
----- , Ιστορία τής άρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ’Αθήνα 1946.
----- , Ή Παλαιά Διαθήκη ατό φώς τής κριτικής, ’Αθήνα 1947.
Λεκατσάς, Π., Ήέποποιία της πάλης τών τάξεων στήν ’Αρχαία 'Ελλάδα,
Α ', ’Αθήνα 1946.

«Α. Καραβίας»:
Μανούρας, Σπ., Ή πραγματική μορφή της νεοελληνικής ιστορίας, ’Αθήνα
1945.

« Ό Κρόνος»:
Κορδάτος, Γ., Εισαγωγή εις τήν ιστορίαν τής ελληνικής κεφαλαιοκρατίας,
’Αθήνα 1930.
----- , 'Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος, A ', Β ', ’Αθήνα 1932.
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«Κορυδαλλός»:
Λέβιν, Ντ., Τά παιδιά στή Σοβιετική Ρωσία, ’Αθήνα 1945.
Λάζος, X., Εισαγωγή στό Μαρξισμό, ’Αθήνα 1945.

«Λογοτέχνης»:
Τσέτκιν, Κ., Οί επαναστατικές μέρες στη Γερμανία, μτφ. Ν. Γνευτοΰ, Θεσ
σαλονίκη 1928.

«Γ. και Μ. Λ ουκάτος»:
Κορδάτος (βλ. παρακάτω σ. 641).
Μάξιμος (βλ. παρακάτω σ. 478).
Λένιν, Ν., Ή προλεταριακή έπανάσταση καί ό αποστάτης Κάουτσχυ, μτφ.
Λ. Μιχαήλ, ’Αθήνα 1945.

«Α. Μακροποδάρας»:
Λένιν, Ν., 'Ιστορικά γεγονότα, μτφ. Γ. Λάμπη - X. Λάζου, 'Αθήνα 1945.
Τσιγκοβάτωφ, Α. - Ρότκοβιτς, Γ., Ρώσσοι συγγραφείς, ’Αθήνα 1945.

«Μαρης - Κοροντζής»:
Ά ξιώ τη, Μ., 'Απάντηση σε 5 έρωτηματα, ’Αθήνα 1945.
----- , Πρωτομαγιές 1886-1945, ’Αθήνα 1945.
Βεάκης, Αΐμ., Δερβενοχώρια. 'Αντάρτες καί χωριάτες στόν άγώνα γιά τη
λευτεριά, ’Αθήνα 1945.
Βάργκα, Ε., 7ο άγροτικό ζήτημα, μτφ. Κ. Βρεττοϋ, ’Αθήνα 1945 [βλ. καί
παρακάτω: 11932].
Bronski, Μ., 7ο νόμισμα στή Σοβιετική Ένωση, μτφ. Γ. Σκουριώτη, ’Αθή
να 1945.
Γεωργίου, Β., Ή έξαθλίωση (βλ. παραπάνω σ. 284).
Ένγκελς, Φ., Ή καταγωγή τής οικογένειας, τής άτομιχής Ιδιοκτησίας καί
τοϋ κράτους, μτφ. Δήμου Πολυνείκη, ’Αθήνα 1945 [βλ. καί παρακάτω
σ. 369].
Ζάρκος, Γ. Ή μεγάλη στρατιά, ’Αθήνα 1945.
’ Ινστιτούτο Μάρξ-Ένγκελς-Λένιν, Στάλιν (σύντομηβιογραφία), μτφ. Όρφ.
Πετρανοϋ, ’Αθήνα 1945.
Κομμουνιστική Διεθνής, Πρόγραμμα καί Καταστατικό, ’Αθήνα 1946.
Κροπότκιν, Π., Πρός τούς νέους, ’Αθήνα 1945.
Λαφάργκ, Π., 7ο δικαίωμα στήν τεμπελιά, μτφ. X. Βήτα, ’Αθήνα 1945.
Λένιν, Ν., Τρία άρθρα γιά τό Μαρξισμό, μτφ. Ά . Χαίτά, ’Αθήνα 1945 [βλ.
παραπάνω σ. 313].
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----- , Κράτος καί έπανάσταση, μτφ. Δ. Πολυνίκη, ’Αθήνα 1945 [βλ. καί τον
προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, Α ' μέρος, σ. 510].
----- , Ά π ’ τό Φλεβάρη στόν 'Οχτώβρη τοϋ 1917, ’Αθήνα 1945.
----- , Αριστερισμός, παιδική άρρώστεια τοϋ κομμουνισμοΰ, ’Αθήνα 1945.
Λούξεμπουργκ, P., Μεταρρύθμιση η έπανάσταση;, μτφ. Κ. Βρεττοΰ, ’Αθή
να 1946.
Μάρξ, Κ., Ή γένεση τοϋ χεφαλαίου, ’Αθήνα 1946.
Μάρξ, Κ. - Ένγκελς, Φ., Κριτική τών προγραμμάτων Γχότα χαί Έρφοΰρτης, μτφ. Κ. Σκλάβου, ’Αθήνα 1946.
Μολότωφ, Β., Τά σκλαβοπάζαρα τών χιτλερικών, ’Αθήνα 1945.
Πλεχάνωφ, Γ., Αναρχισμός χαί Σοσιαλισμός, μτφ. Ν. Νικολαΐδη, ’Αθήνα
1945.
Ριαζάνωφ, Δ., Κ. Μάρξ - Φ. Ένγκελς, ’Αθήνα 1946.
Στάλιν, Ί., Ό Μαρξισμός χαί τό έθνικό ζήτημα, ’Αθήνα 1945.
----- , Ό Λενινισμός στη θεωρία χαί πράξη, ’Αθήνα 1945.
----- , Γιά τό Λενινισμό, ’Αθήνα 1945.
----- , Ό άνθρωπος, τό πολυτιμότερο κεφάλαιο, μτφ. Ξ. Καράκαλου, ’Αθήνα
1946.
Σταχάνωφ, ’Α., Ό Σταχανωφισμός, μτφ. Γ. Σκουριώτη, ’Αθήνα 1946.
Φεντόρωφ, Φ., Ή Εκκλησία καί ή Θρησκεία στη Σοβιετική Ένωση, ’Αθή
να 1946.

«Α. Ματαράγκας»:
Ενγκελς, Φ., Ουτοπικός και έπιστημονικός σοσιαλισμός, ’Αθήνα 1945.

«Α. Ν. Μαυρίδης»:
Blunl, Α., Ή τέχνη στόν καπιταλισμό και στό σοσιαλισμό, ’Αθήνα 1945.
Μπαρμπύς, ’Α., Ή Φιλολογία στόν 19ο αιώνα, ’Αθήνα 1945.
Σούλης, Γ. Χρ., Δημήτρης Γληνός, 1882-1943, ’Αθήνα 1946.
Upward, Ε., Μαρξιστική ερμηνεία της λογοτεχνίας, μτφ. Π. Ζ. Βάρδη, ’Αθή
να 1945.

«Α.Ε. Παπαδημητρίουιι:
Vorlander, Κ., 'Ιστορία τών σοσιαλιστικών θεωριών, μτφ. Σ. Ν. Λαγοπάτη,
Άθηναι 1946.

«Γ. Δ. Παπαδημητρίου»:
Ενγκελς, Φ., Ή καταγωγή της οικογένειας, της άτομικης ιδιοκτησίας καί
τοΰ κράτους, μτφ. Ά . Δούμα, ’Αθήνα 1933.
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Κάουτσκι, Κ., Ή καταγωγή τοϋ Χριστιανισμοΰ, Α ', Β ', μτφ. Π. Σ(αρκάτου), ’Αθήνα 1934.
Μάρξ-Ένγκελς, Κατά της Σοσιαλδημοκρατίας, μτφ. Κ. Σκλάβου, ’Αθήνα
1934.
Τσέτκιν, Κ., Ό Λένιν γιά τη γυναίκα, μτφ. Ά . Δούμα, ’Αθήνα 1933.

«Α. Παπαζήσης»:
Κιτσίκης, Ν., Ή φιλοσοφία (βλ. παρακάτω σ. 452).
Μάρξ, Κ. - Ένγκελς, Φ., 7ο Κομμουνιστικό Μανιφέστο, εΐσαγ.-μτφ. Γ.
Κορδάτου, ’Αθήναι 1945.
Στάλιν, Ί., Διαλεκτικός καί ίστοριχός υλισμός, μτφ. Φ. Σκοτάδη, ’Αθήναι
1945.

«Κ. Σ. Παπαδογιάννης»:
Ρούτσης, X., Σοσιαλιστική ανατομία τής παγκόσμιας κρίσης, ’Αθήναι 1932.

«Παρνασσός»:
Gunther, J., Στάλιν χα'ι οί συνεργάτες του, μτφ. Άλ. Μιχαηλίδη, Αθήνα
1945.

«Πολιτική Βιβλιοθήκη»:
ΚΚ της ΕΣΣΔ , Βασικές άρχές τοΰ κομμουνισμοΰ, μτφ. Α. Μπρούσαλη,
Α θήνα 1945.
Λένιν, Ν., Τό δικαίωμα τών εθνών γιά τήν αυτοδιάθεσή τους, μτφ. Π. Μαρ
μαρά, πρόλ. Σ. Μάξιμου,1 Αθήνα 1945
Μάξιμος, Σ., Ποΰβαδίζουμε;, Αθήνα 1945.

«A. I. Ράλλης» (« ’Αθήνα»):
Βάργκα, Ε., Τό άγροτικό ζήτημα, μτφ. Κ. Σκλάβου, Αθήνα 1932.
Ένγκελς, Φ., Λουδοβίκος Φόϊερμπαχ (βλ. παραπάνω σ. 000).
----- , Ή φιλοσοφία (Α 'μέρος τοΰ Anti-Dühring), μτφ. X. Καστρίτη [=Καρούζου],2 Αθήνα 1928.
Κάουτσκι, Κ., Οικονομικές θεωρίες τοΰ Κάρλ Μάρξ, μτφ. Π. Πουλιόπουλου,3 Αθήνα 1927.
----- , Τό άγροτικό ζήτημα, Αθήνα 1932.
----- , Ή άγροτική πολιτική, Αθήνα 1932.
1. Βλ. παρακάτω σ. 478.
2. Βλ. παρακάτω σ. 616.
3. Βλ. παρακάτω σ. 482.
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Κορδάτος, Γ., Δημοτικισμός καί Λογιωτατισμός, ’Αθήνα 1927.
----- , Τά τελευταία χρόνια τής Βυζαντινής Αύτοκρατορίας, ’Αθήνα 1931.
Μάρξ, Κ., Κριτική τής Πολίτικης οικονομίας, μτφ. Γ. Δούμα, ’Αθήνα 1927.
----- , Τό Κεφάλαιο, Α ', μτφ. Π. Πουλιόπουλου - Γ. Δούμα, ’Αθήνα 1927.
Μπουχάριν, Ν., θεωρία τοϋ ίστορικοΰ ύλισμοΰ, μτφ. Φ. ’Ορφανού [=Π.
Πουλιόπουλου], ’Αθήνα 1927.
Πλεχάνωφ, Γ., ’Αναρχισμός καί Σοσιαλισμός, μτφ. Ν. Νικολαΐδη, ’Αθήνα
1927.
Φοντεναί, Φ., Μαρξισμός χαί τέχνη, ’Αθήνα 1928 [=Fontenay, F., «Le Mar
xisme et l’Art», Cahiers du Bolchevisme, 1, 1925, 1603-1607, 19681974],

«Ροδάχης-Παύλου»:
Ζωρές, Ζ., Φιλοσοφία χαί ιστορία, είσαγ. Ε. Βαντερβέλντε, μτφ. Κ. Λ.
Μεραναίου, ’Αθήνα 1946.

«Σπίθα»:
ΚΚ Γαλλίας, Ή έθνιχή πολιτική, ’Αθήνα 1945.
Λένιν, Ν., Τί είναι τό χράτος, ’Αθήνα 1945.
Στάλιν, Ί., Τό αγροτικό ζήτημα, ’Αθήνα 1945.
Τορέζ, Μ., Πρός τούς νέους, ’Αθήνα 1945.

«Φίλοι τοΰ Μαρξισμοΰ»:
Λένιν, Ν., Στό δρόμο τής έπανάστασης, Α ', μτφ. Δ.Λ., ’Αθήνα 1945.

«Φως»:
Γκοφστέττερ, Ί ., Άπό τόν Μαρξισμόν πρός τόν Λενινισμόν, μτφ. Κ. Καστρινοΰ, Θεσσαλονίκη 1928.

Χωρίς όνομα:
Λαμπριανίδης, Γ., Ό ταξικός χαρακτηρ τής φιλοσοφίας, ’Αθήναι 1936.
Πίτσιου, Γ. I., Ή ίστοριχότης τών κοινωνικών θεσμών, Άθηναι 1934.
Ράλλης, Γ. Ά ., Karl Marx. Ή ζωή, ή δράση καί ή θεωρία τοΰ θεμελιωτή τοΰ
έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ, ’Αθήνα 1945.
Μπουχάριν, Ν., Τό άγροτικό ζήτημα, Άθηναι 1928.
Περί, Γκ., Γενεύη-Λοκάρνο, πρόλ. Α. Μαρτΰ, μτφ. Π. Παπά, Αθήνα 1927.
Πλεχάνωφ, Γ., Τά βασικά προβλήματα τοΰ Μαρξισμοΰ, μτφ. Β. Κουρτίδη,
Θεσσαλονίκη 1932 [=Plékhanov, G., Les questions fondamentales du
marxisme, Paris 1928].
Ραπποπόρ, Κ., Σύνοψη τοΰ κομμουνισμοΰ, μτφ. Π. Σιλβάνου, Αθήνα 1927
[=Rappoport, Ch., Précis du Communisme, Paris 1922],

M2
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Στάλιν, Ί., Ή επανάσταση τοϋ Όχτώβρη χαί ή ταχτιχή των Ρώσσων
χομ/στών, ’Αθήνα 1927.
Wells, Η.-G., “Αχ!., αυτά τά παπούτσια! "Η τί είναι ό σοσιαλισμός, μτφ. Π.
Παυλίδη, ’Αθήνα 1945.
για τίς μτφ. τών κινήσεων πού άνθολογοϋνται στον παρόντα τόμο βλ. παρα
κάτω.
'Από τον κατάλογο αύτό, πού προφανώς δεν είναι πλήρης, προκύπτει ότι τή
μερίδα τοΰ λέοντος κατέχουν οί μεταφράσεις (πού έκδίδονται σχεδόν άποκλειστικά στήν ’Αθήνα) καί με χρονική ροή πού συναρταται με τίς εξελίξεις
στήν πολιτική σκηνή τής χώρας: τό 40% έμφανίζεται τό 1945 (άπο 19
έκδοτικούς οίκους), ποσοστό πού κατά τό έπόμενο ετος φτάνει μόλις τό 7%,
ένώ ώς πρός τήν περίοδο τοϋ μεσοπολέμου (άπό 9 έκδοτικούς οίκους) οί
άριθμοί είναι έπίσης ενδεικτικοί (1927: 20%, 1928: 10%, 1929: 3%, 1930:
1,5%, 1931: 0%, 1932: 4,5%, 1933: 6,5%, 1934: 3%, 1935: 3,1%).

α) Ή Κομμουνιστική Επιθεώρηση

1

Περίοδος Α ' (βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 91-93, 377381).
Περίοδος Β ', άρ. 1 ( Ίαν. 1929), άρ. 2 (Φεβρ. 1929), άρ. 3-4 (Μάρτ.-Άπρ.
1929), όπου —inler alia— καί τά έξης:
ΚΚΕ, «Οί άποφάσεις τοΰ IV τακτικού συνεδρίου» (άρ. 1, 1-32).
Άναστασόπουλος, Π., «Τό IV συνέδριο καί οί άντικομματικες παρεκ
κλίσεις» (άρ. 2, 19-24).
θύρσος, «Δημαγωγία καί φασισμός» (άρ. 3, 15-17).
Σαγγαρινός, Γ., «Τό οργανωτικό στό IV συνέδριο τοΰ ΚΚΕ» (άρ. 2,
15-19).

1.
Ειδική έργασία γιά τό περιοδικό δέν υπάρχει. Πρβλ. Ρ. Κιργιαζόφσκι, ηΚομμουνίστχι Πρέγχλεντ», Γχλάσνtx νά Ίνστιτουτότ ζά Νατσιονάλνα Ίστορίγια , 2
(1974), 197-206, Π Κουτοΰλας, «Ή ιστορία τής ΚΟΜΕΠ», Κομμουνιστική 'Επι
θεώρηση, Νοέμβρ. 1978, 40-48.
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V, « Ή 'ολοκλήρωση’ τοϋ πολιτεύματος» (άρ. 2, 10-15).
----- , «Το έλληνικοσερβικό 'Σύμφωνο φιλίας’» (άρ. 3, 3-6).
Γ ιά τά κείμενα τών Ζαχαριάδη, Ντούρου, Ρωμανοΰ, Σκυτάλη καί
Χαίτά βλ. παραπάνω σ. 325, 279, 313.
Περίοδος Γ ', άρ. 1 (Μάιος 1931), άρ. 2 (Αΰγ. 1931), όπου:
Α.Α., «Τά άντισημιτικά γεγονότα Θεσσαλονίκης καί το κόμμα μας»
(άρ. 2, 28-29).
Βορεινός, Β., « Ή 'στροφή’ τοΰ ’Αρχειο-'Μαρξισμοΰ’ καί ό τροτσκι
σμός χωρίς μάσκα» (άρ. 1, 5-9).
Κοντός, « Ό ’Αρχειο-'Μαρξισμός’ μέσα στο φασιστικό σύστημα» (άρ.
2, 9-12).
Κωνσταντίνου, Ε., « Ή πρόταση Χοΰβερ καί τό άδιέξοδο τοΰ καπιταλισμοΰ» (άρ. 2, 30-32).
Μανουήλσκι, « Ό χαρακτήρας τής σημερινής έπαναστατικής άνόδου»
(άρ. 2, 24-27).
Τέλμαν, « Ή κρίση τής Γερμανίας καί τά καθήκοντα τοΰ ΚΚ» (άρ. 1,
17-18).
Υδραίος, Μ. [= Ροϋσος, Π.], «Νά χτυπηθοΰν οί μανοΰβρες τοΰ λικβινταρισμοΰ» (άρ. 1, 11-13).
----- , «Τί έδειξε στο Κόμμα μας ή εκλογή τής Μυτιλήνης» (άρ. 2, 5-8).
Το τρίτο τεΰχος τοΰ «μηνιάτικου θεωρητικοϋ όργάνου» τής ΚΕ τοΰ
ΚΚΕ κυκλοφορεί τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1932 καί τό κύριο άρθρο (πού
άποδίδεται στόν Ζαχαριάδη) έχει ώς τίτλο: «Τό ιδεολογικό μας μέτω
πο», όπου διευκρινίζεται:
« Ένας άπ’ τούς πιό λησμονημένους καί άδύνατους τομείς τοΰ κομματικοΰ μας μετώπου ήταν καί είναι ό ιδεολογικός. Ή πάλη δηλαδή για
τήν καθαρότητα τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ, γιά τήν ηγεμονία τή θεω
ρητική τοΰ Κ.Κ.Ε. μέσα στό προλεταριάτο καί τίς εκμεταλλευόμενες
μάζες. Τ ’ αποτελέσματα τοΰ όππουρτουνισμοΰ τής πρώην διοίκησης
τοΰ κόμματος στόν τομέα αύτόν είναι πραγματικά άξιοθρήνητα. Ή
καθυστέρησή μας τρομαχτική. Τό θεωρητικό καί πολιτικό επίπεδο ολό
κληρου τοΰ κόμματος πολύ χαμηλό.
Ή πρώην διοίκηση τοΰ κόμματος μονοπωλώντας τή μόρφωση καί
τή θεωρία γιά τον εαυτό της, μήν κάνοντας καμμιά άπόλυτα δουλειά
γιά τήν άνύψωση τοΰ πολιτικοΰ έπιπέδου τών μελών έπιδιδότανε σε
μιά ύψηλή, άφηρημένη θεωρητικολογία. Δεν διαπαιδαγωγοΰσε τά μέλη
στό πνεϋμα τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ, στήν άνάλυση καί συγκεκριμένη
εφαρμογή στήν Ελλάδα τών άποφάσεων τών συνεδρίων καί τών ολο
μελειών τής Κ.Δ. Είναι γεγονός ότι χρόνια έχει νά βγάλει τό κόμμα
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μας μιά μπροσούρα. Αύτό τό πρόγραμμα της Κ.Δ. μάς είναι άγνωστο.
Ά γνω στα έπίσης είναι καί τά σπουδαιότερα ντοκουμέντα της Κ.Δ. καί
της Κ.Σ.Δ. πού φωτίζουν τον επαναστατικό δρόμο καί τήν πράξη τοϋ
προλεταριάτου γιά τήν έξουσία καί τήν έπανάσταση [...]
’Ιδεολογικά δρια ξεκαθαρισμένα καί καθορισμένα δέν ύπήρχαν άνά
μεσα στόν λικβινταρισμό, τον άρχειοφασισμό, τον φραξιονισμό καί το
κόμμα. Έ τσι πέφταμε στίς παγίδες πού μάς εστειναν οί λικβιταριστες
καί οί λοιποί ήγέτες πού αύτοπαρουσιαζόντουσαν σάν έπαναστάτες καί
αύτοί, άδικημένοι, σάν τμήμα άντιπολίτευσης τοΰ κόμματος πού ή
'σταλινική γραφειοκρατία’ τούς καταδιώκει κ.τ.λ. κ.τ.ρ. Πολλά μέλη
τοϋ κόμματος καί σήμερα άκόμα πιστεύουν δτι ό λικβιταρισμός, οί
φραξιονιστές, ό άρχειοφασισμός καί ό άγροτοφασισμός (ορισμένη τούλάχιστο πτέρυγά του, δπως λεν) δέν άποτελοΰν άντεπαναστατικες Ορ
γανώσεις πού ύποβοηθοΰν τή μπουρζουαζία στήν έπίθεσή της κατά τών
μαζών, στήν εφαρμογή τοΰ φασισμοΰ καί στίς πολεμικές τους προπαρασκευές. Πιστεύουν ότι καί οί λικβιταριστες καί οί φραξιονιστές είναι
έπαναστάτες καί δτι έχουν μονάχα ορισμένες εσφαλμένες άπόψεις. Πι
στεύουν δτι μπορούμε καί πρέπει νά συνεργαζόμαστε, με δλες τίς π α
ραπάνω άντεπαναστατικες οργανώσεις, νά δημιουργοϋμε μ’ αύτές, με
τούς άρχηγούς τους το ενιαίο μέτωπο. 'Η πολιτική καί ή πραχτική της
πρώην διοίκησης τοΰ κόμματος ύποβοηθοΰσε καί ένίσχυε τή διάδοση
τέτοιων άντιλήψεων μέσα στο κόμμα. Υποτασσότανε, συνθηκολογοΰσε ιδεολογικά μπροστά στίς έχθρικες ιδεολογίες [...]
Αλύπητο ξεσκεπασμα της σοσιαλφασιστικής θεωρίας καί πράξης της
συνεργασίας με το κεφάλαιο, τό κράτος καί τήν άστυνομία, της ενίσχυ
σης καί ύποβοήθησης τοΰ καπιταλισμοΰ νά βγει άπ’ τήν κρίση του σε
βάρος καί μέ έξοδα τών μαζών.
Χτύπημα καί ξεμασκάρεμα τοΰ άγροτοφασισμοΰ πού διακηρύττει ότι
δέν ύπάρχει ταξική διαφοροποίηση στόν κάμπο [...]
Παράλληλα τό Κ.Κ.Ε. πρέπει νά ξεκαθαρίσει καί τό έσωκομματικό
του ιδεολογικό μέτωπο, νά ένισχύσει καί νά συστηματοποιήσει τήν
πάλη ένάντια σόλες τίς άντιμπολσεβικικες θεωρίες πού έκδηλώνουν τήν
επίδραση τοΰ ταξικοΰ έχθροΰ μέσα στίς γραμμές μας. Πάλη κατά της
δεξιάς, πού δικαιώνει τήν καθυστέρηση τοΰ κόμματος, άρνεϊται τήν
άνοδο τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος καί οδηγεί τό κόμμα στήν μή
χρησιμοποίηση τών εύνοικών αντικειμενικών συνθηκών, στό γονάτισμα
μπροστά στή μπουρζουαζία καί στό σοσιαλφασισμό. Ή σωστή καί
άποτελεσματική καταπολέμηση της δεξιάς, τοΰ κύριου κινδύνου στή
σημερινή περίοδο, άπαιτεΐ τήν άμείλιχτη πάλη κατά τοΰ 'άριστεροΰ
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όππουρτουνισμοΰ’, πού κρύβει τή δεξιά του φύση κάτω άπό 'αριστερές’
φράσεις, άρνεϊται τήν όργάνωση καί καθοδήγηση τών μερικών άγώνων,
λατρεύει τό αυθόρμητο, ξεπηδα στάδια της πάλης, πού δεν τάχουμε
ξεπεράσει ακόμα καί έτσι όδηγά στήν άποξένωσή τοϋ κόμματος άπτίς
μάζες καί ένισχύει τή δεξιά μέσα στό κόμμα. Πάλη κατά τοΰ πρακτικοΰ όππορτουνισμοΰ, πού παραδέχεται τή γραμμή της Κ.Δ. καί τοΰ
κόμματος στά λόγια, ένώ στήν πράξη τή σαμποτάρει. ’Αδιαλλαξία καί
ακαμψία πάνω στίς άρχές τοΰ μπολσεβικισμοΰ, τοϋ μαρξισμοΰ λενινι
σμού. Χτύπημα τοΰ μηχανισμοΰ πού τή δύσκολη δουλειά της συγκεκρι
μένης μελέτης τών συνθηκών καί τών ιδιομορφιών καί τήν σωστή έφαρμογή πάνω στή βάση τής μελέτης αυτής τής μπολσεβίκικης Θεωρίας
καί πράξης, τήν άντικαθιστα με τήν μηχανική μεταφορά σέ μάς γενι
κών αποφάσεων καί οδηγιών. Ή τάση αύτή έκδηλώνει καί εκπροσωπεί
τήν πραχτική καί θεωρία τής λιγώτερης άντίστασης...».
Στήν τρίτη περίοδο τό μηνιαίο (καί συχνότερα: δεκαπενθήμερο) «οίκονομικο-πολιτικό δργανο» της ΚΕ τοΰ ΚΚΕ έκδίδεται σχεδόν άνελλιπώς ώς
τήν 1-8-1936. ’Από τήν πρωτότυπη ύλη:
Άγρινός, Μ., « Ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας τής έλλην. μπουρζουαζίας»
(1935, 203-205, 390-394).
----- , « Ή σύνθεση τής έργατικής τάξης τής χώρας μας» (1-3-1936, 9-14·
15-4-1936, 3-7· 1-5-1936, 17-22).
’Αθανασίου, «Ποιός πλαστογραφεί καί διαστρεβλώνει τόν μαρξισμό καί τήν
ιστορία» (15-5-1933, 24-31).
----- , «Γιά τό χαρακτήρα καί τίς κινητήριες δυνάμεις τής ’Οκτωβριανής
Έπανάστασης» (1-2-1934, 29-32).
’Αλεξ., « Ή σοσιαλδημοκρατία καί ό πόλεμος» (15-7-1934, 13-16).
’Αλμυρός, Β.,2 «Σημαντική ισχυροποίηση τοΰ ξένου κεφαλαίου» (1935,343345).
----- , «Τή Θεσσαλία δέν τήν έλευθέρωσε ή Μοναρχία, τήν έλευθέρωσε ό
Θεσσαλικός λαός» (1935, 648-652).
Βασιλείου, Β. [=Μπαρτζιώτας, Β.], « Ή Άενινιστική’ άντιπολίτευση τοΰ
άποστάτη Στίνα» (1932, 484-486).
Βασίλης, « Ή δράση καί ή πορεία τοΰ σοσιαλφασισμοΰ» (1932, 393-404).
Γληνός, Δ., «Πρός τή σύνταξη» (1932, 383-384) [μέ σημείωση τοΰ περιοδικοΰ].

2 Ψευδ. τοϋ Β. Γεωργίου βλ. παραπάνω σ 284.
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Γρηγοράτος, Γ., «'Η λογοδοσία τών λικβινταριστών» (1932, 620-625).
Εύσταθίου, Β.,3 « Ή όργάνωση της Αθήνας στήν πάλη για τά έργοστάσια»
(1932, 521-524).
----- (με τούς ’Αθανασίου καί Κ. ’Αγρίνη), « Ή όργάνωση της ’Αθήνας στήν
εκλογική πάλη» (1932, 756-760).
Ζαχαριάδης (βλ. παραπάνω σ. 325).
Ζέρβας, Ντ., «Συμβολή στή λύση τοΰ Έθνικοΰ ζητήματος» (1-6-1934, 1420 ).
Ζεύγος, Γ. (βλ. παραπάνω σ. 341).
Ζορμπαλής, Κ., « Ό έλληνικός σοσιαλφασισμός» (1-5-1934, 22-26· 15-51934, 19-24).
Ζωηρός, Λ., «'Η τρομοκρατία καί τά καθήκοντά μας» (1932, 559-566).
Κάμος, Ί ., « Ή καινούργια προσπάθεια τοΰ Λικβινταρισμοΰ» (1935, 542546).
Καντάς, Κ., « Ό λικβιταρισμός σε αδιέξοδο μέσα σε 11 μήνες» (1932,
12-19).
Καρμανιόλας, Δ., «Ε νιαία καί άνεξάρτητη Μακεδονία» (1-1-1933, 1323).

3.
Ψευδ. τοΰ Γ. Κωνσταντινίδη ή Άσημίδη, δικηγόρου, μέλους ήδη τής ΟΚΝΕ
(1923) — μέ το ψευδ. Άλ. Βορεινός άρθρογραφεΐ στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση
(«Βιομηχανική καί έπιστημονική άνάπτυξη στή νέα Ρωσσία», 1924,138-141). ’Ανή
κει στήν τριμελή γραμματεία που σχηματίσθηκε στήν ήγεσία τοΰ ΚΚΕ μετά τήν
« Έκκληση» τής ΚΔ (πρβλ. Ριζοσπάστης, 28-10-1933,1 ) καί στή φάση επικράτησης
τοΰ Ν. Ζαχαριάδη, όταν μέ άφορμή τις έπαναληπτικές έκλογες στή Θεσσαλονίκη
άπαιτεΐ νά μήν ολισθαίνει το ΚΚΕ στα «δίκτυα τοΰ οίκονομισμοΰ» καί νά μήν υποτι
μά τά «σοβαρά πολιτικά ζητήματα τής στιγμής» (Ριζοσπάστης, 7-3-1933, 1), δια
γράφεται (4-8-1934) ώς πολέμιος τής «μπολσεβίκικης ένότητας καί πειθαρχίας τοΰ
Κόμματος», άφοΰ ή υπόθεσή του θα παραπεμφθεΐ στόν «άνώτερο όργανισμό», τήν ΚΔ
(« ’Απόφαση» τοΰ ΠΓ, 'Επίσημαχείμενα, Γ ', 575-579· πρβλ. « ’Ενάντια στόν όπορτουνιστή Άσημίδη», Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 15-8-1934,1-7, Τηλέμαχος, «Ό
νεροπόντικας τής άντίδρασης», Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, 1-9-1934, 10-13 γιά
τίς απόψεις τοΰ Άσημίδη σχετικά μέ τό «φραξιονιστικό μπλόκ Θέου-Κάπα» [=Ζαχαριάδη] βλ. τή «Διακήρυξη πρός τήν Ε.Ε. τής Κ.Δ., τό Π.Γ. καί τά μέλη τοΰ ΚΚΕ»,
Κάτω άπ' τή σημαία της Γ ' Διεθνοΰς, άρ. 1, Αΰγ. 1934, 1-16) Ό Κωνσταντινίδης
διατηρεί τίς άποστάσεις του άπό τήν πολιτική τοΰ ΚΚΕ (πρβλ. Β., «Ή Ασφάλεια
καί ό Άσημίδης γιά τόν ίδιο σκοπό με τίς ίδιες μεθόδους», Ριζοσπάστης, 29-6-1936,
3), μετέχει στήν ’Αντίσταση καί δολοφονείται (κατά τήν προφορική μαρτυρία τοΰ Κ.
Άναστασιάδη) στή Λάρισα μέ έντολή τοΰ Γ Ίωαννίδη (Δεκέμβριος 1944).
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Κλειδωνάρης, Ά ., « Ό άρχειοφασισμός, πράχτορας τοϋ μεγάλου κεφαλαί
ου» (1-9-1933, 35-42).
Κρεμέζης, Άρ., «Οί κοινωνικές ασφαλίσεις τοΰ Βενιζέλου» (1932, 184191).
Κώστας, « Ό άγώνας κατά τοΰ φασισμοΰ καί τοΰ σοσιαλφασισμοΰ» (15-21933, 22-27· 1-3-1933,16-22).
Λιθαΐος, Λ., «Μέ τό ίπλο της κριτικής ας ετοιμάζουμε τίς μεγάλες ταξικές
μάχες» (1932, 466-471).
Λιθοξόπουλος, Γ., «Τό έθνικό ζήτημα καί τό Κόμμα μας» (1932,638-642).
Μακεδόνας, «Γύρω άπό τό έθνικό ζήτημα» (1-8-1934, 12-13).
Μάξιμος, Σ., «Μιά δήλωση» (15-7-1936, 24-27) [βλ. καί παρακάτω σ.
478].
Μάρκος,4 « Ή θέση τοΰ τροτσκισμοΰ στά βασικά προβλήματα τοΰ Λενινισμοΰ» (1932, 27-31,137-142).
----- , « Ή οικονομική κρίση καί ή κρίση τής άστικής σκέψης» (1932, 277282).
Μιχαλ., «Μπολσεβίκικη πάλη ενάντια στόν άντεπαναστατικό τροτσκισμό»
(1-10-1934, 17-21).
Μπ. Μπ., «Τό συνέδριο τής άρχειοφασιστικής όργάνωσης» (1932, 255262).
Νάκος, Γ., « Ό κίνδυνος τοΰ φασισμοΰ καί ή άνάγκη τοΰ ένιαίου άντιφασιστικοΰ μετώπου» (1-6-1933, 31/32).
Νεφελούδης, Β. (βλ. παραπάνω σ. 279).
Ντούβας, Ά λ., «Τρία χρόνια στό βοΰρκο τοϋ όππορτουνισμοΰ» (15-2-1933,
7-11· 1-3-1933, 6-10).
Ντόμπρος, Δ., «Πρός τή μαζικοποίηση τών συνδικάτων Άν. Μακεδονίας
καί Θράκης» (1932, 475-478).
' Ομάδα Φυλακισμένων Κομμουνιστών, «Γιά τό σωστό ορισμό τής έργατικής
άριστοκρατίας» (1935, 63-70).
Π.Π., « Ό πόλεμος καί οί κομμουνιστές» (1932, 70-73).

4.
Ψευδ. τοΰ Στέφανου Μόσχου, απόφοιτου τής ΚΟΤΝΜΖ, μεταφραστή τοΰ
Άντοράτσκι, που συμμετείχε στις έργασίες τής 6ης όλομέλειας (Ίαν. 1934) καί
εκλέγεται μέλος τής ΚΕ στό 6ο συνέδριο (Δεκ. 1935). Παρά τήν πολεμική που τοΰ
άσκήθηκε γιά τή «δήλωσή» του (1938" πρβλ. ’Επίσημα χείμενα, Ε ', 46-47) έλαβε
ιιέρος στήν ’Αντίσταση (βλ. καί Β. Μπαρτζιώτας, Στίς φυλακές καί τις ίξορίες,
■Αθήνα 1978, 38)
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Πης, Α., «Νά προωθήσουμε τή δουλειά στον τομέα τών έθνικών μειονοτή
των» (15-10-1934, 24).
Πετρανός, Όρφ.,5 «Περισσότερη προσοχή στό ιδεολογικό μας μέτωπο»
(1932, 553-559).
----- , «Τά Κομμουνιστικό Μανιφέστο μέ το φακό τοΰ έλληνικοΰ όππορτουνισμοΰ» (15-4-1933, 13-19· 1-5-1933, 14-20).
Πολέμαρχος, Γ., «Φραξιονισμός καί τροτσκισμός» (1932, 63-69).
Πολυξένη,6 « Ό Θρίαμβος τής λενινιστικής Θεωρίας για τήν ανοικοδόμηση
τοΰ σοσιαλισμοΰ σέ μια χώρα» (1-2-1934, 24-28' 15-2-1934, 21-25).
Πορφυρογένης, Μ.,7 «Πάνω σέ μια κριτική» (1932, 762-768) [μέ «Σημείω
ση τής σύνταξης»' βλ. Πετρανός].
Ράμμος, Γ., «Τά όργανωτικά καθήκοντα καί ή οργανωτική πράξη τοΰ Κόμ
ματος» (1932, 429-438).
Ροϋσος, Π. (βλ. παραπάνω σ. 356).
Σακαρέλος, Δ. κ.ά., « Ό άρχειοφασισμός στο διασπαστικό του έργο» ( 15-61933, 27-29).
Σέβερος, «'Νέα’ άντεπαναστατικά μαργαριτάρια τοΰ Σπάρτακου» (1932,
645-655).
[σύνταξη], «Πιο ψηλά τή σημαία τοΰ Λενινισμοΰ» (1932, 49-52).
----- , «Δεκαπέντε χρόνια τοΰ ΚΚΕ» (15-11-1933, 1-7).
----- , « Ή σημασία τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης καί ή όππορτουνιστική υποτίμηση άπό τίς τοπικές όργανώσεις (1935, 41).
Τηλέμαχος, Σ., « Ό νεροπόντικας τής άντεπανάστασης» (1-9-1934, 1012).

5.
Ψευδ. τοΰ Όρφέα Οίκονομίδη ( Άιδίνιο Mutpôû; ’Ασίας 1907 - ’Αθήνα 1979),
δικηγόρου, άπόφοιτου τής ΚΟΐΝΜΖ (1933), άρθρογράφου τοΰ Ριζοσπάστη. Ό Πε
τρανός μεταφράζει τά κείμενα τών Marx, Engels καί Λένιν γιά τήν Ελλάδα (βλ.
παραπάνω σ. 259' πρβλ. καί τή βιβλιοκρισία τοΰ Κ. Στέφου, Νέα ’Ε πιθεώρηση, περ.
Β', 1933, 119-122). Φυλακίζεται άπό τό μεταξικό καθεστώς στήν Κέρκυρα καί
υπογράφει «δήλωση» (Νεφελούδης, 'Αχτίνα θ ', 27, Φλούντζης, 'Αχροναυπλία, 184,
Μπ. Κλάρας, Ό άίελφός μου ό "Αρης, ’Αθήνα 1983, 135/136), γεγονός που τόν
αναγκάζει —παρά τή συμμετοχή του στό ΕΑΜ— νά δρά στίς παρυφές τοΰ ΚΚΕ (για
παράδειγμα ώς άρχισυντάκτης τοΰ Νέου Δρόμου, όργάνου τοΰ ΑΚΕ' βλ. ώστόσο Ό.
Πετρανός, «Ό φιλελληνισμός τοΰ Φρ. Ένγκελς», Ό Ρίζος τής Δευτέρας, 6, 13,
20-1-1947,1, 2).
6 Βλ. παραπάνω σ. 307 Ψευδ. τής Χατζηβασιλείου ή τής Ζεύγου.
7 Βλ παρακάτω σ. 417

Η ΜΟΡΦΩΤΙ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙ Α

X., « Ό άγροτοφασισμός στή σημερινή έξέλιξη του» (1932, 270-275).
Βλ. καί παραπάνω σ. 271.
Ά π ό τ'ις μεταφράσεις πού δημοσιεύει:
Άντοράτσκι, Β., «Οί βασικές θέσεις τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ», μτφ.
Στ. Μόσχου (1932, 581-584,663-665, 780-784,845-848)· ώς «θεω
ρητικές βάσεις τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ» (1-1-1933, 96-105· 15-11933, 40-48· 1-2-1933,45-48· 15-2-1933,43-48· 1-3-1933,45-4815-3-1933, 45-48· 1-4-1933, 43-48· 15-4-1933, 45-48· 1-5-1933,
43-48· 1-6-1933, 43-47).
----- , «Τό Κεφάλαιο τοΰ Μάρξ» (1-2-1933,30-34· 15-2-1933,32-381-3-1933, 37-40· 15-3-1933, 21-24).
----- , «Μάρξ, ό αρχηγός τοΰ προλεταριάτου» (1-4-1933,31-34· 15-41933, 29-32).
Βλάχωφ, Δ., « Ή εγκαθίδρυση τής στρατιωτικο-φασιστικής διχτατορίας στή Βουλγαρία» (1-8-1934, 26-28).
----- , «Κρίση, αχαλίνωτη τρομοκρατία καί μεγάλη μαζική αντίσταση
στή Βουλγαρία» (15-9-1934, 12-14).
Γιοΰντιν, Π., « Ό ματεριαλισμός τοΰ Σπινόζα» (1-1-1933, 64-68).
Γλαβίνις, «Φεουδαρχία, ιταλικός ιμπεριαλισμός καί δημοκρατική έπα
νάσταση στήν ’Αλβανία» (1-2-1933, 34-37· 1-3-1933, 33-36).
Γκότβαλντ, Κ., «Μερικά προβλήματα τής πολίτικης τοΰ ένιαίου με
τώπου στήν Τσεχοσλοβακία» (1935, 14-22).
Δβόρκιν, Ί., « Ή κρίση τής Γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας» (1-31933, 41-44· 15-3-1933, 27-29).
Ένγκελς, Φ., «Για τόν ιστορικό ύλισμό» (1-9-1933,46-48· 1-10-1933,
48· 15-10-1933, 44-48· 1-11-1933, 45-48).
Ένγκελς, Φ., « Ό Κάρλ Μάρξ» (15-4-1933,26-28· 1-5-1933,27-30).
Ζηνόβιεφ, Γ., «Δήλωση στήν ΚΕ. τοϋ Ρ.Κ.Κ.μπ.» (15-7-1933, 3035).
Κασσέν, Μ., « Ή ένότητα της έργατικής τάξης γερό 6πλο ένάντια στόν
πόλεμο καί τό φασισμό» (1935, 333-337).
Κνόριν, Β., «Φασισμός, σοσιαλδημοκρατία καί κομμουνισμός» (1932,
295-301).
----- , «Στό πεδίο τών ταξικών μαχών» (1932, 500-505).
----- , «Στίς παραμονές νέου κύκλου έπαναστάσεων καί πολέμων»
(1932, 831-836).
----- , «'Η πάλη για τίς μάζες κα ίή π ά λ η γιά τήν έξουσία» (1-6-1934,
21-26).

ΚΟΜΜΟΥΝΙ ΣΤΙ ΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

----- , «Το δυνάμωμα της Κομμ. Διεθνοΰς εκπλήρωση της διαθήκης τοΰ
Λένιν» (15-3-1934, 10-17).
Κομμουνιστική Διεθνής, «Οί αποφάσεις της XII ολομέλειας της ΕΕ»
(1932, 713-717).
----- , « ’Οργανωτικές υποδείξεις της XII ολομέλειας της ΕΕ» (1-31933, 41-44).
----- , (('Αποφάσεις τοΰ 7ου συνεδρίου» (1935, 589-613).
ΚΚ της Ε ΣΣΔ , «Οί αποφάσεις της ολομέλειας» (1932, 709-711).
Κουΐσινεν, «Λόγος στο VII συνέδριο της Κομμ. Διεθνοΰς» (1935, 796800).
Κούν, Μπ., «Τά καθήκοντα τών κομμ. κομμάτων στήν πάλη κατά της
σοσιαλδημοκρατίας» (1-1-1933, 69-74· 15-1-1933, 29-33).
----- , «Έ πρεπε νά πάρουν τά όπλα;» (15-4-1934, 31-33· 1-5-1934,
34-38· 15-5-1934, 29-32).
----- , «Γιά τήν ένότητα τοΰ συνδικαλιστικοΰ μας κινήματος» (15-81934, 21-26) [=Kun, Β., «La lutte pour l’unité d’action», Cahiers du
Bolchévisme, 1934, 894-898].
Λένιν, Β. I., «Πάνω στο σύνθημα: 'Ηνωμένες Πολιτείες της Εύρώπης»
(1932, 769-776).
----- , «Γιά τήν έργατική αριστοκρατία» (1935, 206-207).
Λεόντιεφ, Α., « Ό σοσιαλισμός καί ή ισότητα» (15-8-1934, 27-30).
Λοζόφσκυ, Λ., «Τό παγκόσμιο έπαναστατικό κίνημα κάτω άπ’ τή ση
μαία τοΰ Λένιν» (1932,127-136).
----- , «Μερικά λόγια άκόμα γιά τίς συνθήκες τών άπεργιακών αγώ
νων.» (1-1-1933, 90-95· 15-1-1933, 34-39).
Μανουήλσκι, «Καινούργιες αποκαλύψεις για τόν Ό ττο Μπάουερ» (15-1933, 38-42· 1-6-1933, 39-42).
----- , «40 χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ Φ. Ένγκελς» (1935, 619-622).
Μάρξ, Κ., «Έ να ανέκδοτο χειρόγραφο» (1932, 569-570).
Μόλοτωφ, Β., «Τό δεύτερο πεντάχρονο σχέδιο» (1932,165-176, 233240, 312-320, 373-378).
----- , «Οί έκλογές τών Σοβιέτ» (1-12-1934, 42-45).
Μπέβερ, « Ή προλεταριακή αύτοάμυνα» (1932, 368-372).
Μπούμπνωφ, Β. Σ., «Γιά τό θέατρο» (1932, 703-708).
Μπράντγιεντλερ, Β. - Βαλέσκαλφ, Π., « Ή θεωρία τοΰ Δάρβιν κι ή
ταξική πάλη» (1932, 285-290).
Ντόντ, Π., «Οΐ Ενωμένες Πολιτείες καί τό καινούργιο στάδιο της
παγκόσμιας κρίσης» (15-9-1934, 9-11).
Πανενωτική Εταιρεία τών μαχομένων ματεριαλιστών-διαλεκτικών,
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«Θέσεις γιά τά εκατόχρονα τοϋ Χέγκελ» ( Ίαν. 1932, 42-48) [=«Zum
100. Todestag Hegels», Die Kommunistische Internationale, XII (1931),
1790-1799].
Περί, Γκ., « Ή Σοβιετική Ένωση στη Γενεύη» (1-10-1934, 9-12).
Πιατνίτσκι, Ο.,8 « ’Επιτυχίες, έλλείψεις καί καθήκοντα τών Κομμ.
Κομμάτων.. (15-4-1933, 33-38· 1-5-1933, 31-33).
Ράντεκ, Κ., « Ή ήττα τοΰ Μάρνη τοΰ γερμανικού φασισμοΰ» (1-41933, 38-43).
----- , «Η διαλεχτική της ιστορίας καί ή Κοινωνία τών ’Εθνών» (1-71934, 5-8) [=Radek, Κ., «La dialectique de l’Histoire et la S.d.N.»,
Cahiers du Bolchévisme, 1934, 296-300].
----- , « Ή σύγχρονη παγκόσμια λογοτεχνία καί τά καθήκοντα τής προ
λεταριακής τέχνης» (15-9-1934, 15-24· 1-10-1934, 21-32· 15-101934, 15-23).
----- , «Διάλογος τοΰ Ν. Μακιαβέλι μέ τον Ζ.-Ζ. Ρουσσώ γιά τή δημο
κρατία καί τή δικτατορία» [ Ίσβέστια, 7-11-1934] (15-12-1934,1417)·
----- , « Ό ισολογισμός τών προπαρασκευών στα 1934» (1935, 158160).
----- , «Σε καινούργιο στάδιο» (1935, 306-306).
----- , «Οί δρόμοι τής Τσεχοσλοβακίας» (1935, 362-363).
----- , «Τά μαθήματα τής ιστορίας για τούς κολχόζνικους» (1935, 470475).
----- , «Οΐ τάσεις τής έξωτερικής πολιτικής τής Μ. Βρεττανίας» (1-11936, 23-26· 16-1-1936, 25-28).
Ρέμμελε, « Ή έπανάσταση στή Γερμανία» (1932, 39-42).
Ρουμπινστάιν, «Τεχνοκρατία» (15-4-1933, 39-44).
Σαβέλγιεφ, Μ., « Ή διδασκαλία τοΰ Μάρξ γιά τήν προλεταριακή έπα
νάσταση.. (15-3-1933, 35-40).
Τορέζ, Μ., «Για τό γαλλοσοβιετικο σύμφωνο» (1935, 287-288).
Χέκερτ, Φρ.,9 «Τί γίνεται στή Γερμανία;» (15-8-1934, 15-20).
Τά παραρτήματα τής Κομμουνιστικής 'Επιθεώρησης:
’Αλμυρός, Β., Οι τροποποιήσεις τοΰ άγροτικοΰ νόμου. Δυνάμωμα τών
τσιφλικάδιχων στοιχείων, ’Αθήνα 1934.

8 Βλ παραπάνω σ. 281
9. Βλ. παραπάνω σ. 258.
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' Ενιαίο Μέτωπο Έργατών- ’Αγροτών, 7ο έκλογικό πρόγραμμα, Άθήναχχ'
ΚΚΕ, Δημιουργία, μπολσεβιχοποίηση χαί όργάνωση τοϋ Κόμματος
-Νόμιμη χαί παράνομη δράση, Ά&ήνα χ.χ.
----- , Ή δράση μας μέσα στούς άγρότες, Ά&ήνα χ.χ.
----- , Ή δράση μας μέσα στά συνδικάτα, Ά&ήνα χ.χ.
----- , Εισηγητική έκθεση για τό προλεταριακό κίνημα τών νέων στη
χώρα μας, Ά&ήνα χ.χ.
----- , ΤΙ θέλει τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τά πρώτα 4 μαθήματα,
Ά&ήνα 1929.
----- , Στοιχεία Πολιτικής Μόρφωσης, ίο, 2ο και 3ο μάθημα, Ά&ήνα
Χ·χ ·

----- , Τί θέλει τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Πέντε άπλα μαθήματα, Ά&ή
να 1934.
----- , Ή κατάσταση τής 'Ελλάδας καί τά καθήκοντα τοΰ Κομμουνι
στικού Κόμματος. Αποφάσεις της 6ης ολομέλειας, Ά&ήνα 1934.
----- , 'Αποφάσεις τοϋ 5ου συνεδρίου, Ά&ήνα Μάρτ. 1934.
----- , 'Απλά μαθήματα γιά τούς εργάτες, Ά&ήνα 1935.
Νεφελούδης, Β., Ή 6η Μάρτη μέρα τής λαϊκής έπαναστατικής εξέ
γερσης, Ά&ήνα 1933.
Πολύβιος [= Ζέβγος, Γ.], Ό φασισμός είναι σκλαβιά γιά τόν εργαζό
μενο λαό, Ά&ήνα 1935.
Τον ’Οκτώβριο τοΰ 1941 κυκλοφορεί ή Λαϊκή ’Επιθεώρηση, ώς θεωρητικό
δργανο της Κ.Ε.(Ν) τοΰ ΚΚΕ, με εισαγωγικό άρθρο («Ή έπανέκδοσή
μας, τό ιδεολογικό μας μέτωπο») πού άξιώνει τόν «μαρξιστικό-λενινιστικό έξοπλισμό» τών μελών τοϋ κόμματος τών Στάλιν, Δημητρώφ
καί Ζαχαριάδη, οΐ όποιοι «σαν γνήσιοι μαθητές τοΰ Μάρξ καί τοΰ
Λένιν ήξεραν πολύ καλά δτι ή έπαναστατική θεωρία γίνεται κολοσσι
αία έπαναστατική δύναμη δταν μπή στίς μάζες» (ή πατρότητα τοΰ
κειμένου άνήκει στόν Κ. Καραγιώργη πού μαζί με τή Χρ. Χατζηβασιλείου είχαν τήν εύθύνη τοΰ μοναδικοΰ αύτοΰ τεύχους, τό όποιο έχει καί
παράρτημα, μετάφραση κύριου άρθρου τής Πράβντα μέ τίτλο «Νά
σπάσουμε τή διάθεση τής εύψυχίας καί τής έφησύχασης»- βλ. τήν έπανέκδοση Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση τής εποχής τής φασιστικής Κα
τοχής, 1941-1944, Αθήνα 1946, έπιμ. Λ. Αποστόλου- 21976,1-22).
Τόν Μάιο τοϋ 1942 έπανεκδίδεται ή Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση ώς «πο
λιτικό, οικονομολογικό καί φιλοσοφικό δργανο» τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ μέ
συνεχή άρίθμηση τών τευχών, ώς τό 44ο (Δεκέμβριος 1945)· βλ. έπί
σης καί τήν άνατύπωση: Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση τής μεταδεκεμ-
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βριανής περιόδου, Φλεβάρης-Δεκέμβρης 1945, ’Αθήνα 1976. Ά πό τήν
πρωτότυπη ΰλη αύτών τών τευχών μνημονεύουμε:
Άγγελίδης, Β., «Παλιές Ιδέες σέ καινούριες μορφές» ( Ίούν. 1945, 429437).
----- , « Ή ψευτοεπιστήμη τοϋ ρατσισμού καί οΐ έκπρόσωποί της στήν
Ελλάδα» ( Ίούλ. 1945,545-555· βλ. καί Νοέμβρ. 1945,1143-1151).
----- , «Γύρω άπό τή βόμβα τοϋ ατόμου» (Σεπτ. 1945, 766-788).
----- , « Ή διάσπαση τοΰ άτόμου καί τό πρόβλημα τής ύλης» (Ό κτ.
1945, 930-945).
’Αποστόλου, Λ., «Προβοκάτορες άπ’ τ’ 'άριστερά’» ( Όκτ.-Νοέμβρ.
1944, 1014-1018).
----- , « Ό ΕΛΑΣ καί τό έργο του» (Δεκ. 1944, 1064-1073).
----- , «Τό θεωρητικό μας μέτωπο ύστερ’ άπ’ τό 7ο συνέδριο» (Νοέμβρ.
1945,1047-1058).
----- ,« Ό ’Αρχειομαρξισμός καί ή άντιμετώπιση του» (Νοέμβρ. 1945,
1113-1130).
----- , «Πώς όδηγηθήκαμε στό Δεκέμβρη» (Δεκ. 1945, 1233-1251).
----- , «Γιατί στίς αγγλοσαξονικές χώρες τό κομμουνιστικό κίνημα είναι
σχετικά άδύνατο;» (Δεκ. 1945, 1288-1293).
Βάρναλης, Κ., «Δυό μαύρες ’Ολυμπιάδες» ( Όκτ.-Νοέμβρ. 1944, 975978)· βλ. καί παρακάτω σ. 623.
Βέτας, Φ. (βλ. παραπάνω σ. 299).
Βλαντάς, Δ. (βλ. παραπάνω σ. 299).
Γεωργίου, Β., « Ό θεσμός τής αύτοδιοίκησης στήν ’Ελεύθερη Ε λ λά
δα» ( Ό κτ. 1943, 519-524).
----- , « ’Από τό Ιργο τής ΠΕΕΑ» (Ίούλ. 1944, 849-854).
----- , «Τό ιστορικό Ιργο τής ΠΕΕΑ» ( Όκτ.-Νοέμβρ. 1944, 978-985).
----- , «Γ. Σιάντος, ό 'γέρος’ τοΰ άγώνα» (Δεκ. 1944, 1048-1059).
----- , «Παλλαϊκή συμμετοχή στόν άγώνα γιά τή δημοκρατία καί άνεξαρτησία» (Φεβρ. 1945, 42-48).
----- , «28η τοΰ Όχτώβρη, σταθμός-άφετηρία στήν άνάπτυξη τοΰ έθνικοΰ μας βίου» (Νοέμβρ. 1945,1059-1065).
Γληνός, Δ. (βλ. παρακάτω σ. 622).
Δέλμης, Π., « Ό προϋπολογισμός τοΰ 1945-1946 καί οί άνάγκες τής
άνασυγκρότησης» (Ίούν. 1945, 380-392).
----- , « Ή οικονομική επίθεση κατά τοΰ λαοΰ καί τό πρόγραμμα τής
Λαϊκής Δημοκρατίας» (Αΰγ. 1945, 623-636).
Δημάκης, Κ., « Ή λαϊκή δικαιοσύνη» (Αύγ. 1944, 890-894).
----- , «Ό λες οί έξουσίες άσκοΰνται άπ’ τό λαό» (Αΰγ. 1944,894-899).
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Ζαχαριάδης, Ν. (βλ. παραπάνω σ. 325).
Ζέβγος, Γ. (βλ. παραπάνω σ. 344).
Ζιοΰτος, Γ., «Το ΚΚΕ καί οΐ λαικες έλευθερίες» (Νοέμβρ. 1943, 580585).
----- , « Έ να υπόμνημα πού δημιουργεί ευθύνες» (Ίαν. 1944,654-659).
----- , « Ή αυτοδιοίκηση τοϋ λαοΰ» (Μάρτ. 1944, 722-726).
----- , «Οί αστοί καθηγητές καί ό σοσιαλισμός» (Μάιος-Ίούν. 1944,
806-812).
----- , «Τό λαϊκό κίνημα καί τό λαϊκό κράτος» (Αΰγ. 1944, 877-883).
----- , «Χρονικό τοϋ 1918-1944» (Όκτ.-Νοέμβρ. 1944, 986-1000).
----- , «Μ. Πορφυρογένη, Ή σύμβαση έργασίας» (Σεπτ. 1945, 794796).
----- , «Τό λαθρεμπόριο τοΰ μαρξισμοΰ καί οί περιπέτειες τοΰ Κεφα
λαίου στήν Ελλάδα» (Ό κτ. 1945, 962-973).
Ζωγράφος, Ζ., «'Η 27η έπέτειος τής Όχτωβριανής έπανάστασης»
(Όκτ.-Νοέμβρ. 1944, 962-969).
----- , «Ναπολέων Σουκατζίδης» (Άπρ.-Μ άιος 1945, 276-291).
----- , «Τό ΚΚΕ καί οί δηλωσίες» (Σεπτ. 1945, 735-744).
----- , «Τό 7ο συνέδριο καί τά όργανωτικά προβλήματα» (Νοέμβρ.
1945, 1032-1046).
----- , « Ό Γληνός στήν έξορία, τή φυλακή, τήν Κατοχή» (Δεκ. 1945,
1270-1284).
θεοδωρίδης, X., « Ή διανόηση τοΰ Γληνοΰ» (Ίαν. 1944, 646-650).
Θέος, Κ. (βλ. παραπάνω σ. 279).
Ίωαννίδη, Έλλ. (βλ. παραπάνω σ. 271).
Καραγιώργης, Κ., « Ή τρομοκρατία στή Θεσσαλία καί ή μαζική αντί
σταση έναντίον της» (Αΰγ. 1944, 865-869).
----- , « Ή Αποστράτευση τών ανταρτών καί ή ανεξαρτησία μας» (Δεκ.
1944,1040-1045).
----- , «Τό ελληνικό πρόβλημα στόν παγκόσμιο στίβο» (Φεβρ. 1945,
15-26).
----- , «'Η Διάσκεψη τής Κριμαίας καί οί περιπέτειές της στήν Ε λ λά 
δα τής Δεξιάς» (Μάρτ. 1945, 118-137).
----- , «Τό Πότσνταμ για τήν ειρήνη καί τή δημοκρατία» (Σεπτ. 1945,
763-775).
----- , «Γύρω στήν πενταμερή τοΰ Λονδίνου» (Νοέμβρ. 1945, 10651074).
----- , «Δημήτρης Γληνός» (Δεκ. 1945, 1259-1270).
Κατηφόρης, Ν., « Ό λαός καί τό θέατρο» (Δεκ. 1944, 1105-1107).
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Ααμποβίτης [=Μέξης], Δ., « Ό ρόλος τοϋ ξένου κεφαλαίου στή χώρα
μας» (Ό κτ. 1945, 908-926).
Μπαρτζιώτας, Β., «Μερικά οργανωτικά προβλήματα τής ΚΟΑ»
(Ίούν. 1943, 393-398).
----- , «Γιά μιά μαζική στρατολογία στο ΚΚΕ» (Αΰγ. 1943,443-449).
----- , «Γιά τήν άφομοίωση τών καινούριων κομματικών μελών» (Σεπτ.
1943, 477-481).
----- , «Τό ΚΚΕ σάν ζωντανός πολιτικός όργανισμός» (Νοέμβρ. 1943,
573-576).
----- , «Τά οργανωτικά προβλήματα τοϋ ΚΚΕ» (Μάρτ. 1945, 160174).
----- , «Οί βασικές κατευθύνσεις τής οικονομικής μας ζωής» (Ίούλ.
1945, 523-545).
----- , « Ό παλλαϊκός χαρακτήρας τοΰ Δεκέμβρη» (Δεκ. 1945, 11881203).
Π(άλλας), Δ. I., «Δύο θέματα τοΰ προγράμματος τοΰ ΚΚΕ» (Νοέμβρ.
1945, 1074-1082).
Πορφυρογένης, Μ., «Οί βμηροι» (Φεβρ. 1945, 37-42).
----- , « Ή έθνική άντίσταση καί ή λαϊκή δημοκρατία» (Σεπτ. 1945,
758-763· Όκτ. 1945, 903-908).
----- , « Ό νέος θεσμός τής ΚΕ ’Ελέγχου» (Νοέμβρ. 1945,1028-1032).
----- , «Δ. Ζέπου, Λαϊχη δικαιοσύνη εις τάς έλευθέρας περιοχάς τής ύπό
Κατοχήν 'Ελλάδος, ’Αθήναι 1945» (Νοέμβρ. 1945, 1135-1137).
----- , «Πτωματολογία βαρβάρων» (Δεκ. 1945, 1219-1225).
Ροϋσος, Π. (βλ. παραπάνω σ. 356).
Σβώλος, Ά , « Ό πνευματικός άνθρωπος» (Ίαν. 1944, 642-645).
Σιάντος, Γ., «Τό έπισιτιστικό» (Αΰγ. 1942, 75-79).
----- , «Πρός τήν τελική φάση τοΰ πολέμου» (Σ επ τ.-Ό κ τ. 1942, 99101).
----- , «Πεμπτοφαλαγγιτισμός» (Σεπτ.-Ό κτ. 1942, 102-103).
----- , «Πεμπτοφαλαγγίτικο μπουκέτο» (Μάρτ. 1943, 318-320).
----- , « Ή δεκάχρονη έποποιΐα τοΰ ΚΚΕ» (Σεπτ. 1945, 699-717).
----- , «27 χρόνια ζωή καί δράση τοΰ ΚΚΕ» (Νοέμβρ. 1945, 10131018).
Σύριος, Ν. (βλ. παρακάτω σ. 687).
Σωτηρίου, Διδώ, « Ό Τύπος τής ψευτιάς καί τής άτιμίας» (Δεκ. 1943,
630-634).
----- , « ’Εθνικιστες πού προδίδουν τό έθνος» (Ά πρ . 1944, 766-773)·
βλ. καί παραπάνω σ. 306.

J86

ΚΟΜΜΟΥΝΙ ΣΤΙ ΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Χατζηβασιλείου, Χρ., «Παλιά προβλήματα σέ καινούρια φάση» (Φεβρ.
1945, 9-14).
----- , « Ή έργατιά μας καί ή δημοκρατία» (Μάρτ. 1945, 138-144).
' Από τίς μεταφράσεις πού περιλαμβάνει:
Βασιλέσκο, «Τό κόμμα τοΰ Λένιν-Στάλιν οργανωτής της συντριβής τοΰ
φασισμοΰ» (Μάρτ. 1945, 190-194).
Γιαροσλάβσχη, Αίμ., « Ή ιστορική σημασία τής μεγάλης Όχτωβριανής σοσιαλιστικής έπανάστασης» [άπό τήν Πράβντα τής 25-10-1942]
(Δεκ. 1942, 217-222).
Ζασλάφσκυ, « Ή Κριμαία δέν είναι Βερσαλλίες» (Ίούλ. 1945, 490493).
Κουσμίν, Λ., « Ή μαρξιστική-λενινιστική διαλεκτική πανίσχυρο όπλο
τοΰ Κόμματός μας», μτφ. Ο. Βάρκα [=Οίκονομίδη] (Αΰγ. 1945, 653658- Σεπτ. 1945, 789-794· Ό κτ. 1945, 945-953· Νοέμβρ. 1945,
1083-1089).
Λένιν, Ν., «Σημειώσεις στό βιβλίο τοΰ Κλάουζεβιτς Γιά τόν πόλεμο»
(Μάιος 1942, 31-35).
Μολότωφ, «Ένωση ’Ανεξαρτήτων Εθνών» (Μάρτ. 1944, 735-746).
Νοβίκωφ, « Άνοδος τής έθνικο-απελευθερωτικής πάλης τών λαών τής
Εύρώπης» (Ά πρ. 1944, 779-784).
Στάλιν, Ί., « Ή 25η έπέτειος της μεγάλης Όχτωβριανής σοσιαλιστι
κής έπανάστασης» (Νοέμβρ. 1942, 187-202)
----- , «Τά 25 χρόνια τοΰ Κόκκινου Στρατοΰ» ( Άπρ. 1943, 336-344).
----- , «Πρωτομαγιάτικη διαταγή» (Ίούν. 1943, 384-391).
----- , « Έκθεση στό Σοβιέτ τών Αντιπροσώπων τών έργαζομένων τής
Μόσχας» (Δεκ. 1943, 601-615).
Τάϊγκιν, «Τό πρόβλημα της ύπεράσπισης της ειρήνης καί τής διεθνοΰς
άσφάλειας» [άπό τό περ. Μπολσεβίκος] (Άπρ.-Μ άιος 1945, 305325).
Τορέζ, Μ., « Ή έθνική άποστολή τοΰ Γαλλικοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμ
ματος» (Μάρτ. 1945,175-189).
Ά π ό τά παραρτήματα της ίδιας περιόδου:
[Ζέβγος, Γ.], 7ο εθνικό μας πρόβλημα και τό Κομμουνιστικό Κόμμα
τής Ελλάδας, Αθήνα 1943.
[ Ίωαννίδης, Γ.], Ή διάλυση της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς καί ή πάλη
γιά τή λευτεριά καί τή λαοκρατούμενη Ελλάδα, χ.τ. 1943.
ΚΚΕ, Ή σημερινή κοινωνία καί ή πάλη γιά το σοσιαλισμό. “Εξη απλά
μαθήματα, χ.τ. Ίούν. 1944.
----- , Τό κεφαλαιοκρατικό σύστημα. Μάθημα πρώτο, Αθήνα Σεπτ.
1945.
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----- , Ό σοσιαλισμός καί ή σοσιαλιστική ανοικοδόμηση στην ΕΣΣΔ.
Μάθημα δεύτερο, Ά&ήνα 26-9-1945.
----- , Ή άνάπτυξη τοϋ καπιταλισμοΰ και τό ζήτημα τής επανάστασης
στήν 'Ελλάδα. Μάθημα τρίτο, Ά&ήνα Νοέμβρ. 1945.
----- , ’Α π' τήν άστικοτσιφλικάδικη 'Ελλάδα πρός τήν 'Ελλάδα τήζ
Λαϊκής Δημοκρατίας. Μάθημα τέταρτο, Ά&ήνα Δεκ. 1945.
Στο τέλος τοϋ 43ου (Νοέμβριος 1945) καί τοΰ 44ου τεύχους (Δεκέμβριος
1945) ή σύνταξη τοϋ περιοδικού, μέ αφορμή τά 25 χρόνια τής κυκλοφο
ρίας του, άποσκοπώντας στήν ποιοτική του βελτίωση ώς «οργάνου τής
μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας καί πολιτικής στήν Ελλάδα», έργου
«κυρίως τής συλλογικής θεωρητικής προσπάθειας όλου τοϋ κόμματος»,
άπευθύνει τά έξης έρωτήματα στούς αναγνώστες της:
«α) Ικανοποιεί ό κύκλος τών θεμάτων μέ τά όποια καταπιάνεται
σήμερα ή Κομέπ-, Μέ τί άλλα θέματα ή κύκλους ακόμα θεμάτων νομί
ζετε δτι πρέπει νά καταπιαστεί; Έ χετε τή γνώμη δτι μέ ορισμένα
θέματα καταπιάνεται πιότερο άπ’ δ,τι πρέπει, ένώ άλλων υποτιμάει
τή σημασία τους;
β) Είναι κατανοητό το ΰφος καί ή γλώσσα τών άρθρων; Υποδείξτε
μας συγκεκριμένα άρθρα ή κομμάτια άπό άρθρα πού σάς ήταν δυσνόη
τα. Τί άλλες συγκεκριμένες παρατηρήσεις θάχετε νά κάνετε γύρω στο
γράψιμο τών άρθρων;
γ) Διαβάζετε δλη τήν Κομέπ ή ορισμένα άπ’ τ’ άρθρα της; Ποιά
είναι τά άρθρα πού διαβάσατε στά τελευταία της φύλλα; Τί είναι
έκεϊνο πού σάς έμπόδισε νά διαβάσετε δλη τήν ύλη τοϋ κάθε φύλλου;
δ) Ή Σύνταξη τής Κομέπ γιά ν’ αύξήσει τήν ύλη πού δίνει στούς
άναγνώστες της μέ τό κάθε της φύλλο, καί μέ τή σημερινή ακρίβεια τοΰ
χαρτιοΰ, άποφάσισε νά χρησιμοποιήσει καί μικρότερα στοιχεία άπ’ το
παρελθόν. Ά ν δέν ξέρετε πολλά γράμματα τά μικρά στοιχεία σάς
έμποδίζουν νά διαβάσετε τ’ άρθρα ποΰναι τυπωμένα μ’ αύτά; Mè λίγο
κόπο κατορθώσατε νά υπερνικήσετε τή σχετική δυσκολία;
ε) Θά θέλατε ή Κομέπ vk έγκαινιάσει 15ήμερη ίκδοση; Θά προλα
βαίνατε νά τή διαβάζετε σέ τέτοια περίπτωση; Θάχετε τή χρηματική
δυνατότητα νά τήν άγοράζετε;» (1945, 1171-1172, 1308).
Τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1946 το περιοδικό αφιερώνει 2να μέρος του στά είκοσιπεντάχρονα τής έκδοσής του (μέ άρθρα τών Ν. Ζαχαριάδη, Γ. Σιάντου,
Γ. Ίωαννίδη, Π. Ρούσου, Δ. Γ. Ζιούτου), συνεχίζοντας τήν κυκλοφο
ρία του ώς τον Νοέμβριο τοΰ 1947, άριθμώντας άνά μήνα τά τεύχη του
καί μέ συνεχή σελιδαρίθμηση άνά έτος. Ά πό τήν πρωτότυπη ύλη του:
Αποστόλου, Λ., «'Δημοκρατία’ καί δημοκρατία» (1946, 32-36, 7376)
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----- , «Πατριωτισμός καί 'πατριωτισμός’» (1946, 269-273).
----- , « Ή σύγχρονη μεταπολεμική οικονομική κρίση καί οί πιθανές
εξελίξεις» (1946, 578-583).
----- , «Τά ΟΧΙ τοϋ έλληνικοΰ Λαοΰ (28-10-1940 - 28-10-1946)»»
(1946, 612-614).
----- , «Το 1946, χρόνος καταβαράθρωσης τής έλληνικής οικονομίας»
(1947,44,47).
----- , «Γύρω στήν αποστολή τοΰ κ. Πόρτερ» (1947, 131-133).
----- , « Ό 'τρίτος παράγοντας’» (1947, 315-320).
----- , «Το νόημα τής ’Ανακοίνωσης τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ» (1947, 352-353).
Αύγέρης, Μ., «Κριτική εισήγηση για μερικά ιστορικά καί λογοτεχνικά
εργα τής ’Αντίστασης» (1946, 190-193).
Βάρναλης, Κ., « Ό διωγμός τής γλώσσας τοΰ Λαοΰ μας» (1947, 354357).
Βουρνάς, T., « Ή ληστοκρατία σαν πρόβλημα τών πρώτων φάσεων τοΰ
έλεύθερου έθνικοΰ μας βίου» (1947, 68-72, 104-108, 176-179).
Γλέζος, Μ., «Βογγα το χώμα τής πατρίδας μας» (1947, 423-424).
Γρηγοριάδης, Σόλ., «Μορφή καί ούσία τής άμερικάνικης δημοκρατίας»
(1946, 279-281).
Δέλμης, Π., «Έσωτερική δικονομική έπισκόπηση τοΰ 1945» (1946,
26-31).
----- , « Ή ελληνική οικονομία καί ή νοτιοανατολική Εύρώπη» (1946,
671-674· 1947, 30-31).
Δημάκης, Κ., «Γιά ένα λαϊκό άστικό κώδικα» (1946, 274-278).
----- , «Τό Σύνταγμα τοΰ Ρήγα» (1947, 100-103).
Δημητρίου, Α., « Ό 'σλαβικός κίνδυνος’ καί ό ρόλος τής άγγλοσαξωνικής διπλωματίας.» (1947, 343-346, 452-457, 519-523).
Ζαχαριάδης, Ν. (βλ. παραπάνω σ. 325).
Ζέβγος, Γ. (βλ. παραπάνω σ. 346).
Ζιοΰτος, Γ. Δ., « Ή Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση στήν 25χρονη πο
ρεία της» (1946, 11-12).
Ζωγράφος, Ζ., «Λένιν» (1946, 42-43).
----- , «Στή μνήμη τών 200 τής Πρωτομαγιάς τοΰ 1944» (1946, 234235).
Ήλιού, Ή ., «Γιά Ινα λαίκοδημοκρατικό Σύνταγμα» (1946, 572-577,
627-633, 665-670).
----- , «Τό Σοβιετικό Σύνταγμα» (1947, 21-25).
----- , «Σκέψεις γιά ένα λαίκοδημοκρατικό Σύνταγμα» (1947, 118123).

Η ΜΟΡΦΩΤΙ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙ Α

389

Θαλής, Χρ. [=Θεοδωρίδης, X.], « Ή νεοελληνική αναγέννηση» (1946,
681-685).
Θέος, Κ. (βλ. παραπάνω σ. 279).
Ίωαννίδη, Έλλη, « ’Ιμπεριαλισμός, φασισμός κα'ι νεοφασισμός» (1946,
45-48).
----- , « Ή σημασία τής Φεβρουαριανής ’Επανάστασης τοϋ 1917»
(1946, 90-92).
----- , «Το πρόβλημα τής μορφωτικής δουλειάς στήν Κ.Ο.Α.» (1946,
284-285).
----- , «Γιά μια στροφή στή διαφωτιστική μας δουλειά» (1947, 167168).
Ίωαννίδης, Γ., « Ή Κομμουνιστική Επιθεώρηση καί ή οργανωτική
πολιτική τοΰ ΚΚΕ» (1946, 6-8).
Καραγιώργης, Κ., «Μεταξύ πολέμου καί ειρήνης» (1946, 16-25).
----- , « Ή συνδιάσκεψη τής Μόσχας καί κατόπιν» (1946, 63-68).
----- , « Ή Γενική Συνέλευση τών Έν. ’Εθνών» (1946, 127-130).
----- , «Τό άποικιακό πρόβλημα» (1946, 178-182, 227-233).
----- , « ’Ατομική ένέργεια, άτομική βόμβα, άτομική διπλωματία»
(1946, 477-486, 515-523).
----- , «Μερικά βιογραφικά στοιχεία τοΰ Ν. Ζαχαριάδη» (1946, 606609).
----- , «Μεταξύ πολέμου καί ειρήνης» (1947, 34-40).
----- , «Ν. Καρβούνης», (1947, 229-232).
----- , «Το γερμανικό πρόβλημα έπειτα άπό τή Διάσκεψη τής Μόσχας»
(1947, 262-265).
----- , «Τό Κόμμα τοΰ Ζαχαριάδη» (1947, 491-494).
----- , «Τά δημοσιογραφικά μας στελέχη» (1947, 514-516).
Κάτρης, Γ., «Τό Κυπριακό ζήτημα» (1947, 112-115).
----- , « Ή πλουτοπαραγωγική σημασία τής Κύπρου» (1947, 214-217).
----- , «Τά Δωδεκάνησα καί ή οικονομική τους σημασία» (1947, 269270).
Κόκκαλης, Π., «Δημήτρης Γληνός» (1946, 71-72).
----- , « Ή ήθική κρίση στά άνώτερα έκπαιδευτικά ιδρύματα» (1946,
131-134).
Κονίδης, Π., «Οί διωγμοί τών έφτανησίων έθνικών άγωνιστών άπό τήν
άγγλική προστασία» (1947, 124-127).
Αάβδας, Α. [= ’Αποστόλου, Α.], «Συμπεράσματα άπό τήν Α ' Συνεδριακή Συνδιάσκεψη τής ΕΛΔ» (1946, 83-85).
----- , «Γενικά συμπεράσματα άπό τίς συζητήσεις μέ τόν τροτσκισμό»
(1947, 18-20).

Ααμποβίτης [=Μέξης], Δ .,10 «Τό φορολογικό πρόβλημα στην Ε λ λά 
δα.» (1946, 77-82, 135-141).
----- , «Οί έμποροκοτσαμπάσηδες τοΰ 21 καί ό πρώτος ποινικός μας
κώδικας.» (1946, 167-168).
----- , « ’Από τό φορολογικό εργο τής Π.Ε.Ε.Α.» (1946, 584-585).
----- , «Για τήν αυτοάμυνα» (1946, 619-623).
----- , «Γιά τήν αντίσταση στήν καταπίεση» (1946, 675-676).
----- , «Για τίς παράνομες προσταγές τών δημοσίων ’Αρχών» (1947,
31-33).
----- , «Αυτοάμυνα καί συμφιλίωση» (1947, 82-83).
----- , «Πολιτικά εγκλήματα καί ποινή τοΰ θανάτου» (1947,128-130).
----- , «Γιά τήν ουδετερότητα» (1947, 161-163).
----- , «Τό πρόβλημα τής στέγης καί τό νομοσχέδιο 'περί μέτρων τής
ύπό τών ιδιωτών άνοικοδομήσεως’» (1947, 266-268).
----- , « Ή κατάργηση τής ποινής τοΰ θανάτου στήν ΕΣΣΔ» (1947,
317-319).
----- , « ’Από τό 'Δόγμα Μονρόε’ στό 'Δόγμα Τροΰμαν» (1947, 358361).
Λυκίδης, Θ.,11 «Μερικά συμπεράσματα άπ’ τό μάθημα τής ιστορίας
τοΰ ΚΚΕ» (1946, 563-566, 624-627, 660-664).
Μ., Ε., «Οί πλαστικές μας τέχνες καί ή έθνική μας άντίσταση» (1946,
169-174).
Μπαρτζιώτας, Β., «Συμπεράσματα άπό τίς τελευταίες άπεργίες»
(1946, 52-54).
----- , «Οί κομμουνιστές τής ’Αθήνας στόν άγώνα για τή ζωή, τή δημο
κρατία, τήν άνεξαρτησία» (1946, 119-126).
----- , « Ή Πανελλαδική κομματική σύσκεψη τών δημοσίων υπαλλή
λων» (1946, 156-158).
----- , « ’Οργανωτικά προβλήματα τής Κ.Ο.Α.» (1946, 313-320).
----- , «Μερικά προβλήματα τής κομματικής άργάνωσης περιοχής Θεσ
σαλίας» (1946, 507-514).
----- , «Προβλήματα καθοδήγησης» (1947, 58-64).

10. Γιά τον Δήμο Μέξη βλ. τόν επόμενο τόμο αύτοΰ τοϋ έργου.
11. Ψευδ. τοΰ Θανάση Λυκογιάννη, φιλολόγου (βλ. παραπάνω σ. 295), «μαθητή»
τοϋ Γληνοΰ, έγκλειστου τής Άκροναυπλίας (Φλούντζης, Άχροναυπλία, 113) καί
δασκάλου στήν «Κεντρική Κομματική Σχολή 'Δημήτρης Γληνός’» (γιά τήν απομά
κρυνση του άπό το ΚΚΕ, τό 1949, βλ. Ζεύγου, Με τόν Γ. Ζέβγο, 26)
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----- , « Ή όργανωτικο-τεχνική μας προετοιμασία» (1947, 252-261).
----- , «Για το 'Σλαβικό κίνδυνο’» (1947, 302-306).
----- , «Το πρόβλημα τών στελεχών» (1947, 393-402).
----- , « Ή κομματική καί δημοκρατική έπαγρύπνηση» (1947, 495503).
Ν(ισυρίου), Κ., «Τα προβλήματα της Λαϊκής Διαφώτισης στίς νέες
συνθήκες» (1947, 425-426).
Π(άλλας), Δ. I., « Ό έφτανησιώτικος νατουραλισμός καί ή νεοελληνική
τέχνη» (1946, 238-240).
Παρτσαλίδης, Δ., «Ελληνικός νεοφασισμός» (1946, 307-310).
----- , «Πρός το Α ' Πανελλαδικό Συνέδριο τοϋ ΕΑΜ» (1946, 504506).
----- , «Τά πεντάχρονα τοΰ ΕΑΜ» (1946, 551-555).
----- , « Ό Ζαχαριάδης πρωταθλητής της έθνικής ενότητας» (1946,
604-605).
Πασαλάρης, Χρ., «Γύρω στά Δωδεκάνησα» (1947, 222-224).
Πορφυρογένη, Φ., «Για τήν κριτική» (1946, 86-87).
----- , «Γύρω άπό τή φιλοσοφική σημασία της νεώτερης Φυσικής»
(1946, 531-533).
Πορφυρογένης, Μ., «Ρ. Λούξεμπουργκ - Κ. Λήμπκνεχτ» (1946, 44).
----- , « Ή θεωρητική κατάρτιση τών διανοουμένων» (1946, 88-89).
----- , « Ά π ’ τίς χώρες της Λαϊκής Δημοκρατίας. Τό ΚΚ Τσεχοσλοβα
κίας» (1946, 286-289).
----- , «Γεώργιος Γλύξμπουργκ» (1946, 458-460).
----- , «Οί εύθύνες για τήν άλληλοσφαγή» (1946, 559-562).
Ροϋσος, Π. (βλ. παραπάνω σ. 356).
Σιάντος, Γ., «Γιά τα 25 χρόνια της Κομμουνιστικής 'Επιθεώρησης»
(1946, 6).
----- , « Ή σημασία της πολιτικής μεταβολής της 21-11-1945» (1946,
15-15).
----- , « Ή προσωπικότητα τοΰ σ. Ν. Ζαχαριάδη μέσα στό ΚΚΕ»
(1946, 602-603).
----- , «Αύτοβιογραφικό σημείωμα (1890-1947)» (1947, 247).
[σύνταξη], «Τό ΚΚΕ καί τό νεοελληνικό πρόβλημα» (1946, 597-601 ).
----- , «Τά έθνικά προβλήματα καί τό ΚΚΕ» (1947, 1-5).
Σωτηρίου, Διδώ, « Ή διεθνής έργατική ένότητα καί τά σοσιαλιστικά
έργατικά κόμματα» (1946, 336-340).
Φερεκύδης, Χρ. [= Θεοδωρίδης, X.], «Καλλικράτης, ό πρόδρομος τών
σημερινών γραικύλων» (1946, 677-680).

Χατζηβασιλείου, Χρ., «Δημοκρατία παρακμής καί δημοκρατία προο
δευτική» (1946, 258-262).
----- , « Ή λαϊκή συμφιλίωση πρωταρχική έθνική άνάγκη» (1946, 454457).
----- , «Οί λαϊκοί άπεργιακοί άγώνες» (1946, 650-652).
----- , « Ό Λενινισμός καί οί 'κριτικοί’ του» (1947, 9-13).
----- , « Έπαγγελματίες καί βιοτέχνες» (1947, 56-57).
----- , « Ή άμερικανική έπέμβαση καί ή έλληνική άνεξαρτησία καί δη
μοκρατία» (1947, 440-444).
βλ. καί παραπάνω σ. 306.
Ψηλορείτης, Γ., « Ή ένοπλη λαϊκή έξέγερση τών Χανίων Κρήτης κατά
της δικτατορίας της 4ης Αύγουστου» (1946, 461-465).
----- , «Γιά μιάν 'οργανωμένη καί καθοδηγημένη αύτομόρφωση’»
(1947, 26-27).
’ Από τίς μεταφράσεις πού περιλαμβάνει:
Βισίνσκυ, Π., « Ή ικανότητα τής άνάλυσης καί της γενίκευσης» (1947,
458-462).
Γκότβαλντ, Κλ., «Λόγος στήν ολομέλεια της ΚΕ τοϋ ΚΚ της Τσεχο
σλοβακίας» (1947, 134-136).
Κοσιατσένκο, Γ., « Ή νίκη τής σχεδιασμένης σοβιετικής οικονομίας»
(1946, 183-186).
Λιούις, Τζ., «Μαρξισμός καί νεώτερος ιδεαλισμός» (1946, 40-41).
Λόσκιν, Ε., « Ή καπιταλιστική καί ή σοβιετική μέθοδος έκβιομηχάνισης» (1946, 293-295).
Μπέλνικωφ, Σ., « Ή 'Ελλάδα στή μέγγενη της άντίδρασης» (1946,
321-327).
Πόλλιτ, X., « Ή έξωτερική πολιτική τών ’Εργατικών» (1946, 187189).
Πονομάρεφ, Β., « Ή πολιτική τών δεξιών σοσιαλδημοκρατών» (1947,
412-417).
Τίτο, «Ποΰ βρίσκεται ή ιδιομορφία τοΰ άπελευθερωτικοΰ άγώνα καί
τοΰ έπαναστατικοϋ μετασχηματισμού τής Νέας Γιουγκοσλαβίας»
(1947, 6-8).
----- , «Οί βάσεις μιας δημοκρατίας νέου τύπου» (1947, 320-323).
Τζίλας, Μ., «Οί προοπτικές άνάπτυξης της Γιουγκοσλαβίας» (1946,
290-292).
’ Από τά παραρτήματα τοΰ περιοδικού:
ΚΚΕ, Άπόφαση τοΰ ΠΓ γιά τά τρεχοντα οργανωτικά ζητήματα τοΰ
ΚΚΕ, ’Αθήνα 1946.

Η ΜΟΡΦΩΤΙ ΚΗ ΕΡΓΑΣΙ Α

39)

Βοηθός αύτομόρφωσης, ’Αθήνα 1946.
Ή Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση της εποχής τής φασιστικής κατοχής
(βλ. παραπάνω σ. 382).

Οΐ διαλέξεις-συζητήσεις άνάμεσα στό ΚΚΕ και τις παραφυάδες τοϋ
έλληνικοΰ τροτσκισμοΰ, ’Αθήνα 1947.
Πολιτικά προβλήματα. Συλλογή άρθρων τής Κομμουνιστικής ’Επιθε
ώρησης, χ.τ. 1947 [κείμενα τών Λ. ’Αποστόλου, Ν. Ζαχαριάδη, Γ.
Ζέβγου, Θ. Λυκίδη, Β. Μπαρτζιώτα, Π. Ρούσου, Γ. Σιάντου καί Χρ.
Χατζηβασιλείου].
Βασικοί κανόνες επαγρύπνησης, ’Αθήνα 1947.
Στό τεΰχος τοΰ Σεπτεμβρίου 1947 ή Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση δημοσιεύ
ει (421-422), δύο μήνες πρίν τήν απαγόρευση τής κυκλοφορίας της, τό
«Διάγγελμα» τοΰ Γενικοΰ ’Αρχηγείου τοΰ Δημοκρατικοΰ Στρατοΰ καί
στό έπόμενο τεΰχος (Ό κτ. 1947, 466) μνημονεύει τό νομοθετικό του
έργο. Τίς άνάγκες αύτές, μέ ένα περιορισμένο πια κοινό, έπιχειρεΐ νά
ικανοποιήσει ό Δημοκρατικός Στρατός (άρ. 1, Ίαν. 1948), μηνιαίο
«στρατιωτικό-πολιτικό δργανο τοΰ Γενικοΰ ’Αρχηγείου τοΰ Δημοκρατικοΰ Στρατοΰ Ελλάδας», άπό τά περιεχόμενα τοΰ οποίου συγκρατοΰμε:
’Ελευθερίου, Λ., « Ή θεωρητική δουλειά στίς μοναρχοφασιστικές δυνά
μεις» (1948, 308-310).
Ζ(αχαριάδη), Ρ. (βλ. παραπάνω σ. 309).
Ζαχαριάδης, Ν., «Τό στιλέτο τοΰ Τίτο χτυπά πισώπλατα τή Λαϊκή
Δημοκρατική Ελλάδα» (1949, 525-533).
Καραγιώργης, Κ., « Ή διαλυτική μας δουλειά μέσα στό μοναρχοφασιστικό στρατό» (1949, 449-454).
Μάο, «Στρατηγικά προβλήματα τοΰ έπαναστατικοΰ πολέμου στήν Κί
να» (1949, 61-64)· βλ. βιβλιοκρισία τής αύτοτελοΰς έκδοσης τοΰ κειμέ
νου άπό τόν Λ. Ελευθερίου (1949, 347-352).
Μπελογιάννης, Ν., «Μερικά διδάγματα άπό τή μάχη τοΰ Γράμμου»
(1949, 286-288).
-----, «Μερικές παρατηρήσεις γιά τή διεύθυνση μιας μάχης» (1949,
481-483).
Παρτσαλίδη, Αΰρα, «Ήλέκτρα» (1949, 550-555).
Πορφυρογένης, Μ., « ’Απάντηση στούς σοσιαλιστές προδότες» (1949,
160-164).
[σύνταξη], «Γιατί βγαίνει ό Δημοκρατικός Στρατός» (1948, 1).
Φαράκος, Γ p., «Νά άξιοποιήσουμε τό καινούργιο ύλικό» (1949, 104107).
Γ ιά τόν Νέο Κόσμο βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
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β) Ή παρένθεση τής Μαρξιστικής Βιβλιοθήκης
Στίς 15 Μαρτίου 1927 εμφανίζεται το «δεκαπενθήμερο θεωρητικό περι
οδικό» Μαρξιστική Βιβλιοθήκη μέ σύντομο εισαγωγικό κείμενο (το μόνο
άπό έλληνική γραφίδα) τοϋ διευθυντή της Θ. Παπακωνσταντίνου: «Δυο
λόγια πρέπει νά προταχθοΰν. Στήν Ελλάδα, όπως καί στίς άλλες χώρες,
ολοένα μεγαλώνει ή ζήτηση έργων σχετικών μέ τη μαρξιστική θεωρία, πού
τά τελευταία αύτά χρόνια Ιχει πάρει μεγάλη ένταση σ’ όλον τον κόσμο. Το
περιοδικό αύτό αποκλειστικό σκοπό εχει νά έξυπηρετήσει τό κοινό στήν
άνάγκη του αύτή, μεταφράζοντας δ,τι έκλεχτό καί σημαντικά εχει λεχτεΐ
πάνω στή μαρξιστική έπιστήμη σ’ όλην της τήν έχταση. Θά προσπαθήσει νά
δώσει, σέ όσο τό δυνατά πιό φροντισμένες μεταφράσεις, τά σημαντικώτερα
έργα της μαρξιστικής φιλολογίας. Μακρυά άπό κάθε κομματική πάλη ένα
μόνο θά έπιδιώκει: νά κάνει προσιτά στούς Έλληνες άναγνώστες όσο τό
δυνατό περισσότερα μαρξιστικά έργα. Κι αύτό έξαρτάται κατά μέγα μέρος
άπό τήν ύποστηριξη πού θά τοΰ δώσουν οί άναγνώστες του». Έ χει προηγηθεΐ έπιστολή τοΰ Παπακωνσταντίνου πρός τόν Ριζοσπάστη για νά παράσχει
τήν ύποστηριξή του στό έγχείρημα αύτό (πού συνοψίζεται: «ή έν μεταφράσει
διάδοσις διαφόρων οικονομολογικών, φιλοσοφικών, πολιτικών κλπ. έργων
σχετικών πρός τόν μαρξισμόν: τών Μάρξ, Ένγκελς, Λένιν, Κάουτσκι, Τρότσκι, Στάλιν, Μπουχάριν, Ζηνόβιεφ, Στούκωφ, Λοζόφσκι, Λούξεμπουργκ
καί δλων τών άλλων θεωρητικών τοΰ μαρξισμοΰ»), όταν οί ΚΕ τοΰ ΚΚΕ καί
τής ΟΚΝΕ έγκρίνουν τή διακίνηση τοΰ περιοδικοΰ άπό τά μέλη τους, στό
βαθμό πού «δέν κρύβει κανένα οπισθόβουλο πολιτικό σκοπό έναντίον τοΰ
κινήματος, δπως συμβαίνει μέ τό λαθρόβιο δργανο τών άρχειομαρξιστών
'Αρχείο τοϋ μαρξισμού» ( Ριζοσπάστης, 10-3-1927, 1). Στό τρίτο πάντως
συνέδριο τοΰ ΚΚΕ, πού συνήλθε λίγες ήμέρες άργότερα, θά έπαναληφθεϊ ή
άξίωση της έπανέκδοσης τοΰ «θεωρητικοϋ οργάνου πάλης τοΰ κομμουνισμοΰ», μέ τή διευκρίνιση ότι ή «εξασφάλιση τοΰ μονοπωλίου της μαρξιστι
κής καί λενινιστικής θεωρίας ένισχύει τό Κόμμα άπέναντι έχθρικών οργανώ
σεων άντιδραστικών κατά βάθος, άλλά πού κρύπτονται κάτω άπ’ τή μάσκα
τοΰ κομμουνισμοΰ» ( Επίσημα κείμενα, Β ', 242, 243).
Ή ύλη τοΰ περιοδικοΰ [άρ. 1 (15-3-1927) ώς άρ. 9 (15-7-1927), μέ ένιαία
σελιδαρίθμηση]:
Άντοράτσκι, Α., « Ή μαρξιστική διαλεχτική στό έργο τοΰ Λένιν» (61<54).
[Μολότοβ, Β.], « Ή λενινιστική καί τροτσκιστική άντίληψη τών κινητή
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ριων δυνάμεων τής ρωσικής έπανάστασης» (111-128) [καί αύτοτελώς,
«Γκοβόστης» 1931].
Arrig, V. - Caza, R., « Ό ιστορικός υλισμός. Μαρξιστική φιλοσοφία τής
ιστορίας» (103-110) [καί αΰτοτελώς, «Γκοβόστης» 1931].
Κάουτσκι, Κ., «Εισαγωγή στό σύνολο τοϋ Μαρξισμοΰ» (1-20).
Μπουχάριν, Ν., « Ό δρόμος πρός τό σοσιαλισμό» (65-96, 97-102).
Στάλιν, Ί., «Γιά τό Λενινισμό» (185-192, 193-208, 209-212, 225236).
Στούκωφ, Ί ., « Ή στρατηγική καί ταχτική τής ταξικής πάλης τοϋ
προλεταριάτου» (129-160, 161-184).
Οί μεταφράσεις αύτές εκπονούνται άπό τή Γαλλική (ό τίτλος τοΰ περιοδικοΰ
θυμίζει τή σειρά «Bibliothèque Marxiste» τών «Editions Sociales Inter
nationales» τοΰ PCF):
Adoratsky, A., «La dialectique marxiste dans l’oeuvre de Lénine», Cahiers
du Bolchévisme, 3 (1927), 275-279.
Arrig, V. - Caza, R., «Le matérialisme historique, conception marxiste de
l’Histoire», Cahiers du Bolchévisme, 3 (1927), 196-206.
Kautsky, Κ., «Introduction à l'ensemble du Marxisme», στό: K. Marx, Le
Capital, μτφ. J. Molitor, A ', Paris 1924, V-LXIX.
Ως παράρτημα τέλος τής Μαρξιστικής Βιβλιοθήκης έκδίδεται άπό τό «Σο
σιαλιστικό Βιβλιοπωλείο»: Ν. Λένιν, ΤΙ νά κάνουμε;, μτφ. Θ. Ν. Τσα
βέα, Αθήνα 1927.
Μέ άφορμή τά πενήντα χρόνια άπό τό θάνατο τοΰ Marx ή ήγεσία τοΰ ΚΚΕ,
σύμφωνα με εισήγηση τοΰ Β. Kun στήν Ε.Ε. τής Κομμουνιστικής Διε
θνοΰς, άποφασίζει νά τιμηθεί ό «ιδρυτής τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλι
σμού καί άρχηγός τοΰ παγκόσμιου προλεταριακού επαναστατικού κινή
ματος» μέ σειρά εκδηλώσεων, στίς όποιες έντάσσεται καί ή έπανέκδοση τής Μαρξιστικής Βιβλιοθήκης πού θά προσφέρει μεταφράσεις τών
«βασικών ίργων τοΰ μαρξισμοϋ-λενινισμοϋ» ( Ό Νέος Ριζοσπάστης,
4-1-1933, 1). Έ τσ ι τόν Μάρτιο τοΰ 1933 εγκαινιάζεται ή δεύτερη
περίοδος τοΰ περιοδικοΰ μέ τό άκόλουθο εισαγωγικό κείμενο πού φαί
νεται νά άνήκει στόν Ζαχαριάδη (πρβλ. Κ. Ζεύγου, Με τον Γ. Ζέβγο,
119): « Ή επέτειος τών 50 χρόνων άπ’ τό θάνατο τοΰ Κάρλ Μάρξ
γιορτάζεται σέ μιά κατάσταση τέτοια, πού καί διεθνώς καί στή χώρα
μας οί περιστάσεις φωνάζουνε πιά, δπως εκφράστηκε ό Μάρξ στό
18-Μπρυμα(ρ: "Ιδού ή Ρόδος, ιδού καί τό πήδημα’. Τό έπαναστατικό
κίνημα άνεβαίνει ορμητικά. Οί προλετάριοι δλου τοΰ κόσμου ένώνουνται, συγκεντρώνουνε τίς δυνάμεις τους γιά νά καταφέρουνε στό καθε
στώς πού κλονίζεται τό τελειωτικό χτύπημα. Ή διδασκαλία τοΰ Μάρξ
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επαληθεύεται άπ’ άρχή μέχρι τέλος. Δοκιμασμένη στήν εκατοντάχρονη
πάλη τοϋ παγκόσμιου προλεταριάτου καί στήν Όχτωβριανή έπανά
σταση, συνεχισμένη άπ’ το μεγαλύτερο έπαναστάτη όλων τών έποχών,
το Λένιν, άποτελεΐ σήμερα το Μαρξισμο-Λενινισμό, τή δύναμη που μ’
αυτήν τά έκατομμύρια τών έργαζομένων, στίς χώρες τοΰ καπιταλισμοΰ, άγωνίζουνται γιά νά γκρεμίσουνε το παληο καθεστώς, καί στή
χώρα τοΰ σοσιαλισμοΰ, στήν Ε.Σ.Σ.Δ., άνοικοδομοΰνε νικηφόρα τήν
καινούργια κοινωνία.
Οί διάφοροι διαστρεβλωτες τοΰ Μαρξισμοΰ καί τοΰ Λενινισμοΰ,
φορείς της άστικής ιδεολογίας μέσα στίς τάξεις τοΰ προλεταριάτου,
προσπαθοΰνε νά κρυφτοΰνε κάτω άπό 'μαρξιστική’ ή 'μπολσεβίκικηλενινιστική’ προσωπίδα γιά νά διαστρέψουνε το νόημα της διδασκαλίας
τοΰ Μάρξ καί τοΰ Λένιν, γιά τήν έξυπηρέτηση τών συμφερόντων της
κεφαλαιοκρατίας. ’Ενάντια στίς προσπάθειες αύτές τών σοσιαλφασιστών καί τροτσκιστών ή Μαρξιστική Βιβλιοθήκη θ’ άγωνιστεΐ, κάνοντας δσο το δυνατό πιο προσιτά στίς φαρδειές έργαζόμενες μάζες τά
έργα τών δύο άθάνατων άρχηγών, καθώς καί τά έργα τών καλύτερων
συναγωνιστών καί μαθητών τους, Ένγκελς καί Στάλιν. Έ τσι θά δώσει
σ’ αύτές το όπλο που μ’ αύτό θ’ άπαλλαχτοΰν άπ’ τήν ιδεολογική
έπιρροή της κυρίαρχης τάξης καί θ’ άγωνιστοΰν άποφασιστικά γιά το
λυτρωμό τους.
Ή Μαρξιστική Βιβλιοθήκη ξαναβγαίνει υστέρα άπό άπόφαση της
έπαναστατικής πρωτοπορείας της χώρας μας, τοΰ Πολιτικοΰ Γ ραφείου
τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος της Ελλάδας. Όλοι οί συνειδητοί έργάτες καί άγρότες, όλοι οί τίμιοι διανοούμενοι, πρέπει τώρα νά νοιώσουνε πώς ή συνέχιση της ταχτικής έκδοσής της έξαρτάται άπ’ αύτούς.
Διαδίδοντας τά φύλλα της Μαρξιστικής Βιβλιοθήκης κι’ έφαρμόζοντας
το περιεχόμενό τους στήν πράξη, θά έκπληρώσουνε κατά τον καλύτερο
τρόπο τά λόγια τοΰ Μάρξ: 'Ή θεωρία μεταβάλλεται σέ δύναμη δταν
γίνει χτήμα της μάζας’».
Ή υλη τοΰ περιοδικοΰ [άρ. 1 (Μάρτ. 1933) ώς άρ. 12 (Φεβρ. 1934), μέ
ένιαία σελιδαρίθμηση]:
Ένγκελς, Φ., « Ή διαλεχτική τής φύσης» (7-12, 41-48, 70-72, 104109, 136-141, 169-173, 212-215, 375-384).
Ίνστιτοΰτο Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ της ΚΕ τοΰ ΚΚ (Μπολ.) της Σοβι
ετικής Ένωσης, «Θέσεις πάνω στά 50 χρόνια άπό το θάνατο τοΰ
Μάρξ» (73-82).
----- , «Τά 30χρονα τοΰ Μπολσεβίκικου κόμματος» (201-212).
Καμένεφ, Λ., «Γιά το σοσιαλισμό σέ μιά χώρα» (239-244).
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Λένιν, Ν., «Γιά το κράτος» (13-20).
Λένιν, Ν., «Δύο ταχτικές τής σοσιαλδημοκρατίας» (21-26, 49-56, 8092, 115-123,148-156, 181-190, 214-224).
Μάρξ, Κ., « Ή 18η Μπρυμαιρ τοϋ Λουδοβίκου Βοναπάρτη» (2-6,
33-38, 65-69, 97-103, 129-135, 161-168, 193-200, 224-238).
Όλμίνσκι, Μ., « Ό Λένιν γιά τόν Τρότσχιχαι τόν τροτσκισμό» (39-40,
57-60, 86-89, 110-114, 142-147, 173-180, 245-251, 353-374) [καί
αΰτοτελώς, 1933, 21975].
Στάλιν, Ί., « Ό Μαρξισμός χαί τό έθνιχό ζήτημα» (27-32, 61-64,
93-96, 124-128, 156-160, 190-192).
Τήν έπιλογή τών μεταφράσεων καί, συχνά, τήν εκπόνησή τους χρεώνε
ται ό ίδιος ό Ζαχαριάδης πού μεταφράζει άπό τή Ρωσική.

γ)

Ή Μόρφωση

Ώ ς συμπλήρωμα τής Κομμουνιστικής Επιθεώρησης, στό πεδίο τών μετα
φράσεων, πού έμφανίζεται ισχνό, έκδίδεται μέ τήν εύθύνη τής ΚΕ τοϋ ΚΚΕ
ή Μόρφωση πού σύντομα θά καταστεί δεκαπενθήμερη, δίδοντας πάντα τήν
προτεραιότητα στή σοβιετική βιβλιογραφία. Στό πρώτο τεΰχος (15-111945) περιλαμβάνεται καί τό άρθρο τοΰ Π. Ρούσου « Ή Ελλάδα μέσα στή
Βαλκανική καί τήν παγκόσμια οικονομία» (1-9) πού ύπαινίσσεται καί τή
λειτουργία αύτοΰ τοΰ έκδοτικοΰ έγχειρήματος στό μεταπολεμικό κόσμο.
Ά πό τήν ύλη (πού κατανέμεται σέ δύο τόμους κάθε ετος) μνημονεύουμε:
τόμος Α ' (15-11-1945 ώς 10-5-1946):
Άλεξανδρώφ, Γ., «Μερικά προβλήματα τών κοινωνικών επιστημών
μέσα στίς σημερινές συνθήκες» (179-183).
Άνγκράν, Σ., «Μαθήματα φιλοσοφίας», μτφ. Γ.Λ. (305-307, 377-380,
426-428).
Βισίνσκυ, Α., «Λένιν, ό μεγάλος οργανωτής τοΰ σοβιετικού κράτους»
(30-39).
Βόλγκιν, Β., « Ό διαλεχτικός ύλισμός καί ή ιστορική έπιστήμη» (4448);
Γκάκ, Γ., «Γιά τό ρόλο τής προσωπικότητας καί τών λαϊκών μαζών
στήν ιστορία» (220-229, 271-272).
Γκαροντύ, P., « Ό κομμουνισμός καί ή άναγέννηση τοΰ γαλλικοΰ πνευματικοΰ πολιτισμοΰ» (253-258).
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Καρντέλι, Ε., « Ό χαρακτήρας, ή πολιτική καί τα προβλήματα τοϋ
Λαίκοΰ Μετώπου τής Γιουγκοσλαβίας» (537-546).
Λανζεβέν, Π., « Ή έποχή τών μεταστοιχειώσεων» (326-330) [=Langevin. P., «L’ére des transmutations», La Pensée, 1945].
Λέβιν, I., «Τό έθνικό ζήτημα στή μεταπολεμική Εύρώπη» (156-161).
Λένιν, Β. I., «Οΐ τρεις πηγές καί τά τρία συστατικά μέρη τοΰ Μαρξισμοϋ» (10-14).'
----- , «Γιά τή διαλεχτική» (481-483), μτφ. Φ. Λύρη.
Λεόνωφ, Μ., « Έ δύναμη της επιστημονικής πρόβλεψης» (15-18).
Λιεζνιώφ, Η., «Φρ. Νίτσε, ό προφήτης τοϋ Ιμπεριαλισμοΰ καί τοΰ
φασισμοΰ» (19-23).
Μεστσάνινωφ, Μ., «Το νέο στή διδασκαλία γιά τή γλώσσα» (522525).
Μπάτιτσεφ, Σ., «Πλεχάνωφ, ό μεγάλος πρόσκοπος τοϋ μαρξισμοΰ»,
μτφ. Ο. Πετρανοΰ (358-365).
Ράνοβιτς, Α., « Ό ελληνισμός καί οί κοινωνικο-οΐκονομικές του βά
σεις» (449-450, 495-503).
Στάλιν, Ί., «Γιά ένα μπολσεβίκικο σχηματισμό» (337-348,385-392).
----- , « Ό μαρξισμός καί τό έθνικό ζήτημα» (241-250).
----- , «Πώς είδα τό Λένιν» (147-151).
τόμος Β ' (25-5-1946 ώς 10-11-1946):
’Αλεξαντρώφ, Γ., « Ή ιστορία τών θεωριών για τήν έξέλιξη της κοινω
νίας» (110-119,160-179) [=Alexandrov, Ε., «Sur l’histoire des doctri
nes du développement de la société», Cahiers du Communisme, 1946,
403-427],
Βαβίλωφ, Σ., « Ό Λένιν καί ή μοντέρνα φυσική» (300-304, 370-379).
Βάργκα, Ε., « Ή έσωτερική καί ή εξωτερική πολιτική τών κεφαλαιο
κρατικών χωρών στήν έποχή της γενικής κρίσης τοΰ καπιταλισμοΰ»
(547-551).
Γιέγκολιν, Α., «Γκόρκι, ό θεμελιωτής της σοβιετικής λογοτεχνίας»
(472-479).
Γκοριάνωφ, Μπ., « Ό Γ. Α. Όστρογκόρσκι καί οΐ έργασίες του γιά τήν
ιστορία τοϋ Βυζαντίου» (121-129).

1 Τό κείμενο αύτό τοϋ Λένιν (1913, L W, 33,3-9) αναδημοσιεύτηκε πολλές φορές
στή μεταπολεμική περίοδο- πρβλ. «Les trois sources et les trois parties intégrâmes du
Marxisme», Cahiers du Communisme, 1946, 44-48.
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Ένγκελς, Φ., « Ό ρόλος τής έργασίας στο προτσές τής μετατροπής τοΰ
πιθήκου σέ άνθρωπο» (97-103).
----- , « Ό ρόλος της βίας στήν ιστορία» (198-211, 273-288).
Κοβάλιωφ, Σ., «Οί διανοούμενοι στο σοβιετικό κράτος» (316-324).
Κολμπανόφσκι, Β., « Ή κομμουνιστική ήθική» (481-491) [=Kolbanovski, V., «La morale communiste», Cahiers du Communisme, 1946, 980989],
A i Ρόκκα, Β., «Μαρξισμός κα'ι θρησκεία» (76-77).
Λεόντιεφ, Α., « Ή σοβιετική μέθοδος έκβιομηχάνισης» (513-524).
Ποσπέλωφ, Π., «Το κλασικό εργο τοΰ δημιουργικού μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ» (547-551).
----- , « Ή πραγματική δύναμη της μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας»
(254-256).
Ρουμπινστάιν, Μ., «Τά μονοπωλιακά τραστ είναι οί κύριοι της άτομικής ένέργειας» (478-480).
Σμιρνώφ, Ί., « Ό Λένιν για τόν πολιτισμό καί τήν έκπολιτιστική έπα
νάσταση» (78-83).
Τζίλας, Μ., «Τά σημερινά προβλήματα τοΰ Κ.Κ. Γιουγκοσλαβίας»
(49-53).
τόμος Γ ' (25-11-1946 ώς 10-5-1947):
Άλεξανδρώφ, Γ., « Ή ιστορία της δυτικοευρωπαϊκής φιλοσοφίας» (6067).
----- , « Ή φιλοσοφία τής άρχαίας έλληνικής κοινωνίας» (133-144,181192, 233-240).
----- , « Ή φιλοσοφία τής φεουδαρχικής κοινωνίας» (327-336, 379-384,
427-428).
----- , « Ή φιλοσοφία στήν έποχή της ’Αναγέννησης» (476-480, 526528, 560-563).
Βισίνσκι, Π., «Μιά έπιστημονική έργασία γιά τήν ιστορία τής φιλοσο
φίας» (41-48).
Γιοΰντιν, Π., «Μιά μεγάλη συμβολή στό θησαυροφυλάκιο τοΰ Μαρξισμοΰ» (368-370).
Γκάκ, Γ., « Ή πολιτική καί οί ιδεολογίες στή Σοβιετική κοινωνία»
(241-251) [=Gak, G., «La société socialiste et l’individu», Cahiers du
Communisme, 1946, 321-340].
Γκαροντύ, P., «Οί γαλλικές πηγές τοΰ μαρξισμοΰ-λενινισμοΰ»« (400411) [=Garaudy, R., «Les sources françaises du Marxisme-Léninisme»,
Cahiers du Communisme, 1946, 1120-1138].
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Γκρέκοφ, Μ., « Ό ρόλος τών Σλάβων στήν ιστορία τοϋ παγκόσμιου
πολιτισμοΰ» (212-220).
Ζντάνωφ, Α., «'Η 29η έπέτειος της Μεγάλης Σοσιαλιστικής Έ πανά
στασης τοΰ Όχτώβρη» (49-59).
ΚΚ Γαλλίας, «Πρόγραμμα κυβερνητικής δράσης» (316-326).
Λένιν, Β. I., «Γιά τήν κομμουνιστική άγωγή καί τή μόρφωση» (454458).
----- , «Το πρώτο στάδιο τής πρώτης Έπανάστασης» (493-496).
Λιάπιν, Α., «Γιά το βαθμιαίο πέρασμα άπό το σοσιαλισμό στον κομ
μουνισμό» (15-25).
Όμελιανόφσκι, Μ., « Ή πάλη τοΰ ύλισμοΰ καί τοΰ ιδεαλισμού στή
σύγχρονη φυσική» (26-34).
Πονομάρεφ, Μπ., « Ή ένότητα ή ή διάσπαση τοΰ έργατικοΰ κινήμα
τος» (500-502).
Πρενάν, Μ., « Ό διαλεκτικός ύλισμός έξήγηση καί δργανο τής γνώσης»
(276-281) [=Prenant, Μ., «Le matérialisme dialectique, explication et
instrument de la connaissance», Cahiers du Communisme, 1946, 934943].
Στάρτσεφ, A., «Παρατηρήσεις πάνω στο κοινωνικό μυθιστόρημα στίς
ΕΠΑ» (429-432).
Φεντοσέγιεφ, Π., «Πηγές καί χαρακτήρας τοΰ πολέμου» (91-96, 119124).
----- , « Ή σύγχρονη άστική κοινωνιολογία γιά τά προβλήματα τοΰ
πολέμου καί τής ειρήνης» (433-444).
τόμος Δ ' (25-5-1947 ώς 10-11-1947):
Ά λτμαν, Γ., « Ό Λένιν γιά τήν τέχνη» (545-559).
Άλεξαντρώφ, Γ., «Οί θεμελιωτές τής δυτικοευρωπαϊκής φιλοσοφίας
τών νέων χρόνων» (43-48, 93-96,141-144,184-187, 231-233, 283288, 329-335, 423-428).
Βαλόν, Ε., «Διαλεκτικός ύλισμός καί ψυχολογία» (353-358).
Γιοΰντιν, Π., «Ζητήματα φιλοσοφίας» (433-439).
Γκάκ, Γ., «Το ρεΰμα τής μόδας στήν άστική φιλοσοφία» (272-280).
Ζίς, Α., «Γιά τήν κομμουνιστική ήθική» (396-400).
Ίβάνωφ, Β., «Οί δημοκρατικοί μετασχηματισμοί στή Γιουγκοσλαβία»
(49-60).
Μακαρόβσκι, Α., «Το περιοδικό Τά ζητήματα φιλοσοφίας» (529-536).
Λεόντιεφ, Α., «Το Κεφάλαιο τοϋ Μάρξ καί ή μελέτη τής πολιτικής
οικονομίας» (224-230, 308-319, 369-378, 417-422, 562-564).
Μίτιν, Μ., « Ή σοβιετική καί ή άστική δημοκρατία» (241-257).
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Χαράπ, Π., « Ό Σάρτρ καί ό υπαρξισμός» (320-324).
τόμ. Ε ' (25-11-1947 ώς 10-10-1947):
Βαβίλωφ, Σ., « Ή Σοβιετική ’Επιστήμη» (57-66).
Τ à κείμενα της Μόρφωσης είχαν δημοσιευθεϊ σε σοβιετικά κυρίως περιοδικά
( Έπιστήμη χαί Ζωή, Ζητήματα τής ιστορίας, Ζητήματα τής φιλοσοφίας,
Κομμουνιστής, Μπολσεβίχ, Νέοι Καιροί, Σοβιετιχή Εθνογραφία κλπ.) ή
εφημερίδες ( Ίσβέστια, Πράβντα, Τρούντ) καί αποδίδονται στα ελληνικά
κυρίως άπό τή Μαρία Ίορδανίδου καί τον Ά . Δημητρίου. 'Ορισμένα άρθρα
δημοσιεύονται γιά πρώτη φορά σε γαλλικά περιοδικά (π.χ. Cahiers du Com
munisme, La Pensée), τά όποια με τή σειρά τους μεταφράζουν συχνά κείμενα
τοϋ Μπολσεβίχ.

4. Γ ΙΑ ΤΟ ΕΛΛ Η Ν ΙΚ Ο ΤΜΗΜΑ ΤΗ Σ «ΔΙΕΘ Ν Ο ΥΣ
ΤΩΝ ΔΙΑΝ ΟΟΥΜ ΕΝ ΩΝ » Κ Α Ι Τ Η Σ «Δ ΙΕ Θ Ν Ο Υ Σ ΤΩΝ
Ε Ρ Γ Α ΤΩΝ ΤΗ Σ ΕΚ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ »

Λογοτέχνες καί θεωρητικοί τής τέχνης, μικροϋ βέβαια βεληνεκοϋς, πού διέ
θεταν αύξημένη αΓσθηση τοϋ κοινωνικού προβληματισμοΰ, χωρίς ώστόσο νά
στοιχηθοΰν πρός τό Κομμουνιστικό Κόμμα με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, δεν
υπήρξαν. Στίς έξαιρέσεις άνήκουν ό Δημοσθένης Βουτυράς (τό βιβλίο του
Κάλπικος πολιτισμός, Ικδ. τοϋ 'Ανεξάρτητου, ’Αθήνα 1934, θά άντιμετωπισθεΐ ώς προϊόν «μικροαστικής Απογοήτευσης»' Κατηφόρης, Νέοι Πρωτο
πόροι, 1934, 478) καί Νίκος Βέλμος (στό περιοδικό πού διευθύνει, τό Φραγγέ/fio, έπαινέθηκαν τά έργα τοΰ Κορδάτου, τοΰ «Καούτσκη της Ελλάδας»·
16-4-1927, 3-4, καί 28-5-1927, 4)· έπίσης ό Γεώργιος Θ. Μαλτέζος, πού
άναμασά τίς άντιλήψεις τών Gorter, Kautsky, Louzon καί Μπουχάριν γιά νά
έξαρτήσει τήν καλλιτεχνική δημιουργία άπό τόν «οικονομικό παράγοντα»
( Ή Τέχνη στο πλαίσιο τοϋ ίστορικοΰ ύλισμοΰ, ’Αθήνα 1929' πρβλ. Θ.
Ρητορίδη, Τά κοινωνικά ρεύματα καί ή επίδρασή τους στή μεταπολεμική
λογοτεχνία, ’Αθήνα 1935). Έδώ θά ύπομνήσουμε δύο συλλογικές προσπά
θειες τών διανοουμένων τής Κομμουνιστικής Άριστερας πού προηγήθηκαν
τών Πρωτοπόρων:
Λογοτεχνική επιθεώρηση, μηνιαίο φύλλο κριτικής καί τέχνης, άρ. 1 (Φεβρ.
1927) ώς άρ. 4 (Ίούν. 1927) [έπιμέλεια ύλης: Μίλιος Χουρμούζιος],
Αγκύλος, Γ., «Δ. Βουτυρά, Μέσα στήν Κόλασην (63).
Barbusse, Η., «Πρός τούς διανοουμένους» (34-39).
Κορδάτος, Ί., «Μία θεμελιώδης διαφορά» (54-56).
Πικρός, Π., «Καλπάκι» (39-40).
——, « 'Άπολεμικός’ κομπογιαννιτισμός» (58-61).
Πουλιόπουλος, Π., «Ν. Μπουχάριν, Θεωρία τοΰ ίστορικοΰ ύλιαμοΰ»
(61-62).
Σκλάβος, Κ., ((Κοινωνική κριτική τών Δελφικών Εορτών» (56-58).
[σύνταξη], «Πόλεμος καί τέχνη» (47).
Τρότσκι, Λ., «Φιλολογία καί Έπανάσταση», μτφ. Κ.Μ. (28-29).

Η «ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙ ΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ»

403

Νέα ’Επιθεώρηση, μηνιαία εκΒοση μελέτης, κριτικής χαί τέχνης, Α ' ( Ίαν.Δεκ. 1928), Β ' (Ίαν.-Μ άρτ. 1929) [επιμέλεια ύλης: ’Αντρέας Ζε
βγάς], όπου:
Assmus, W., κ Ό δικηγόρος της φιλοσοφίας της ένόρασης. Ό Μπέρξον
καί ή κριτική τοΰ διανοητικισμοΰ», μτφ. Θ. Σ(κουρλή) (1928, 311-313,
336-343, 364-372).
Βίρκας, Γ., «Πρός μιά νέα τέχνη» (1928, 183-185).
Barbusse, Η., « Ό μυστικισμός» (1928, 112).
----- , «Κριτικός χαρακτηρισμός τοΰ Έρρ. Ίψεν» (1928, 171-172).
Δημητρίου, Ε., « Ή θεοκρατική αντίληψη στήν Ιστορία» (1929, 9-15,
47-53).
Ζεβγάς, Ά ., «Παναΐτ Ίστράτι» (1928, 12-16).1
----- , «Π. Πικρός, Τουμπεκι» (1928, 59-60).2
----- , «Κ. Καρυωτάκη, 'Ελεγεία και Σάτιρες » (1928, 93).
----- , «Λ. Βολανάκη,3 Ή τέχνη σάν κοινωνικό φαινόμενο» (1928,
155).

1. Ό Panait Istrati (1884-1935), μαζί μέ τον Καζαντζάκη (που δταν τον παρου
σίασε υπογράμμισε δτι μέσα του «χοχλάζει τό παράφορο, άλήτικο Κεφαλονίτικο
αίμα»' «Τί γίνεται στή Ρωσία», 1Α ναγέννηση , Ίαν. 1928, 198), μετείχε στήν εκδή
λωση τοϋ « Έκπαιδευτικοΰ 'Ομίλου» (11-1-1928) για τά δέκα χρδνια τής ’Οκτωβρι
ανής έπανάστασης (για τή δίωξη πού έπακολούθησε βλ. ’Αναγέννηση, Ίαν. 1928,
236/237, Άπρ. 1928, 380/381, Ίούν. 1928, 462-468. Πρβλ. «Ό Π. Ίστράτι στίς
φυλακές Συγγροΰ», «Ή χτεσινή συγκέντρωση στή διάλεξη τοΰ Ίστράτι», Ίστράτι,
«’Από τήν ’Οδησσό στόν Πειραιά», Ριζοσπάστης, 3-1-1928,1· 12,13-1-1928,1, 4·
4-5-1928, 3. Βλ. άκδμη [ανυπόγραφο], «Π. Ίστράτι», Η Barbusse, «Π. Ίστράτι, 6
Γκδρκι τών Βαλκανίων», Ά. Ζεβγάς, «Ό Π. Ίστράτι, ένας συγγραφέας πού έζησε
στή Σοβιετική ’Αναδημιουργία», Ριζοσπάστης, 9-10-1926, 1· 24-7-1928, 3 1-11928, 1. Για τήν κατοπινή αντιμετώπιση τοΰ Istrati, μετά τή δημοσίευση τοΰ Vers
l ’autre flamme Après seize mois dans l ’URSS, Paris 1929, βλ. L ’Humanité, «Ό Π.
Ίστράτι πού πουλήθηκε στή μπουρζουαζία» καί Κ. Μαυροθαλασσίτης, « Ή προδοσία
τοΰ Ίστράτι», Ριζοσπάστης, 21-10-1929, 1/2· 17-2-1935, 3/4. Βλ. καί παρακάτω,
σ. 628. Για τή φιλία τοΰ συγγραφέα τής Κυρά-Κυραλίνας (μτφ. Δ. Πουρνάρα « Άκαδημαικόν», 'Αθήνα 1927) καί τοΰ Μπάρμπα- Ά γγ ελ ή (μτφ. Γ Καζαντζάκη, «Κοραής», 'Αθήνα 1928) μέ τόν Ν. Καζαντζάκη βλ. τήν έπανέκδοση τοΰ Vers l ’autre flam
me, έπιμ. Μ. Mermoz, Paris 1980.
2. Στή συλλογή αύτή ( 'Αθήνα, «Λαμπαδαρίδης-θεοφανίδης» 1927, 11) ό Πικρός
προτάσσει τίς «Μερικές έξηγήσεις» τής τεχνικής του.
3. Ό Λάμπης Ν. Βολανάκης, δταν δημοσιεύει τό πρωτόλειο: Ή τέχνη σάνχοινω-
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----- , «Κώστας Καρυωτάκης» (1928, 254).
----- , « ’Επαναστάτες λογοτέχνες. Τζάκ Λόντον» (1928, 330-332).
’Ιστράτι, Π., « Ή διαθήκη» (1928, 188).
Κορδάτος, Γ., «Κ. Παρορίτη, Οί δύο δρόμοι» (1928, 24).
----- , « Ένας Έλληνας 'ούτοπιστής σοσιαλιστής’ πρίν άπό έκατό χρό
νια» (1928, 117-121).
----- , « Ή έπιστήμη στήν πάλη τών τάξεων» (1928, 202-204).
----- , « Ό θρήνος της Άγια-Σοφιάς καί ή 'έθνική συνείδηση τών Ε λλή
νων’» (1928, 268-269).
----- , « Ό Γ. Σκληρός καί τό έργο του» (1929, 20-23).
----- , « Ό Ρ. Χοϊδάς καί τό έργο του» (1929, 60-62).
Κροπότκιν, Π., « Ή ήθική τών άρχαίων Ελλήνων», μτφ. Ά . Ζεβγα
(1928, 97-104, 140-145).
Λουνατσάρσκι, Ά ., «Εισαγωγή στήν ιστορία τών θρησκευμάτων»,
μτφ. X. Βάτη (1928, 1-11).
----- , «Μαρξισμός καί τέχνη» (1928, 41-44).
Μπογκντάνωφ, Α., «Τί είναι προλεταριακή ποίηση», μτφ. Θ. Σκουρλή
(1929, 1-9).
Μπουχάριν, Ν., «Τά προβλήματα τοϋ ίστορικοΰ ματεριαλισμού», μτφ.
Π. Σκυτάλη (1928, 87-91).
Monde, «Προλεταριακή λογοτεχνία;», είσαγ.-μτφ. ’Α. Ζεβγα (1928,
322-327).
Πικρός, Π., « Ό Φώσκολος δίχως θρύλο» (1928, 17-20, 38-42).
----- , « Ό Γκόρκι σέ μάς έδώ» (1928, 129-136).
----- , « Ό Ιππόλυτος Ταίν» (1928,161-166).
----- , « ’Απ’ άφορμή τά 150χρονα τοΰ Βολταίρου» (213-216, 225231).
----- , «Τό ’Ιωβηλαίο τοΰ Τολστόι» (1928, 257-264).
----- , «Γ. Κορδάτου, Ή Κομμούνα της Θεσσαλονίχης» (1928, 348).
----- , «Διαλεχτική εισαγωγή στήν παθολογία της τέχνης» (1928, 373380).

νιχό φαινόμενο, Αθήνα 1928 (βλ. καί τίς βιβλιοκρισίες τών Ά. Ζεβγα, Ριζοσπάστης,
22-4-1928, 3, καί Τ. Άγρα, Νέα 'Εστία, 1928,477), εργάζεται ώς συντάκτης στον
Ριζοσπάστη. Στή μεταπολεμική περίοδο εντάσσεται στά Δημοκρατικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα τοΰ Γ. ΓΓοΛανδρέου (βλ. παρακάτω σ. 612) καί συναφώς γράφει τό δοκίμιο:
Ό δημοχρατιχός σοσιαλισμός σάν «θέση», Αθήνα 1947.
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----- , «Στο φως τής διαλεχτικής» (1929, 54-60).
----- , « Ή θέση μας γιά τό Λατινικό αλφάβητο» (73-77).
Πλεχάνωφ, Γ., « 'Η τέχνη καί ή ματεριαλιστική άντίληψη τής Ιστορί
ας», μτφ. V. (1928, 174-180).
----- , «Κοινωνία καί τέχνη», μτφ. W. (1928, 270-275, 364-372).
----- , « Ή γαλλική δραματική φιλολογία», μτφ. Μ. (1929, 85-89).
Ρολλάν, P., «Γράμμα» (1928, 27).
[σύνταξη], «Η. Gorter» (1928, 31 ).4
Τσαβέας, Θ. Ν., «Κ. Βάρναλη, Σκλάβοι πολιορχημένοι· Ν. Καζαντζά
κη, Salvatores Dein (1928, 25-27).
----- , «Ν. Καζαντζάκη, 7Υ είδα στη Ρωσσία» (1928, 124).
Τρότσκι, Λ., « Ό φουτουρισμός καί τό κοινωνικό του περιεχόμενο»,
μτφ. Κ.Μ. (1928, 71-73).
W., « Ό Λένιν γιά τήν τέχνη» (1929, 82-84).
Για τήν πλήρη εΰρετηρίαση τών δύο αύτών περιοδικών βλ. Ντουνιά, Λογο
τεχνία, Επίμετρο, χ.σ. Για τίς πήγες βλ. παρακάτω σ. 410. Πρβλ. Η.
Barbusse, «Aux intellectuels», L'Humanité, 12-12-1926,1, W. Assmus, «Der
Advokat der Intuitionsphilosophie», Unter dem Banner des Marxismus, 2
(1928), 8-16.

α)

Πρωτοπόροι κα'ι Νέοι Πρωτοπόροι

Mè τή «φιλολογική διεύθυνση» τοϋ Πέτρου Πικροϋ καί άρχισυντάκτη τή
Γαλάτεια Καζαντζάκη εμφανίζεται τόν Φεβρουάριο τοϋ 1930 ώς «ομαδική
προσπάθεια» κα'ι «δργανο τής προχωρημένης διανόησης» τό διάδοχο σχήμα
τής Νέας Επιθεώρησης, οί Πρωτοπόροι. Ό Π. Πικρός [ψευδ. τοϋ ’Ιωάννη

4.
Γ ιά τήν άντιμετώπιση τοϋ συγγραφέα τοΰ Het histonsch matérialisme (1907*
βλ. τ4ν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, Β ' μέρος, σ. 392) καθώς καί τοΰ διευθυν
τή τοΰ περιοδικού Νέα Επιθεώρηση (1885) άπ4 τ4 ΚΚΕ βλ. Άντερς-Βάουτερς, «Τ(
είνε ή "Ολλανδική Σχολή’», Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, Β' (1922), 26-28 [=Αηders-Wauters, «Qu’est-ce que l’école hollandaise?», La Correspondance internationale,
1921,83-85], Κορδάτος, «Πρόλογος», 3-4, καθώς καί τή νεκρολογία πού δημοσιεύει
6 Ριζοσπάστης (16-10-1927, 3’ πρβλ. 25-5-1928, 1). Γιά τ4ν «τίμιο καί είλικρινή
επαναστάτη» βλ. « ’Ανεξάρτητος», Κοινωνιολογιχάν, 855-856
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Γεναρόπουλου ή Γενάρ- Κωνσταντινούπολη 1900 - ’Αθήνα 1956], πού φι
λοδόξησε νά καταστεί ό Έλληνας Γκόρκυ [=πικρός], μετείχε στο έγχείρημα
τών Νέων Βωμών (βλ. τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, μέρος Β ', σ.
369-371 ) άφοΰ θά εχει θητεύσει στήν ’Ανεξάρτητη Κομμουνιστική Νεολαία
’Αθηνών (αύτός είχε τήν πρωτοβουλία της έκδοσης τοΰ φυλλαδίου τοΰ Ε.
Ombre, Γιά τό ψωμί καί τή λευτεριά, ’Αθήνα 1921" βλ. τόν προηγούμενο
τόμο αύτοΰ τοΰ-έργου, μέρος Β ', σ. 421), στήν ΟΚΝΕ (άπό τό καλοκαίρι
τοΰ 1921) καί στό ΣΕΚΕ(Κ). Στίς συλλογές διηγημάτων: Χαμένα κορμιά
(1922) καί Σάν θά γίνουμε άνθρωποι (1925), πού νοοΰνται άπό τόν ίδιο ώς
έφαρμογες τοΰ «αΐσθητικοΰ ματεριαλισμοΰ» (ή τοΰ «σκόπιμου ρεαλισμού»,
κατά τόν Τ. Ά γρ α - Κριτική, 15-7-1923, 7), ή «λύτρωσις αίσθητικώς μεν
έκδηλοΰται ένιαχοΰ ώς ιδιότυπος λυρική πρόζα, διανοητικώς δε ώς έκ τών
πραγμάτων πηγάζουσα άρνησις τοΰ κρατοΰντος κοινωνικού καθεστώτος».
Έ τσι έρμηνεύεται καί ή προτίμησή του πρός τούς εκπροσώπους τοΰ
Lumpenproletariat (πόρνες, λαθρέμποροι, χασισοπότες, αλήτες κλπ.) πού
άντιμετωπίζονται, στήν περιγραφή τών τύπων πού δημιουργεί στά άφηγήματά του, ώς «άνεύθυνα» προϊόντα της «κοινωνικής άνισότητος καί τοΰ
έκμεταλλευτικοΰ χαρακτηρος τοΰ κρατοΰντος καθεστώτος» (« ’Ανεξάρτη
τος», Κοινωνιολογικόν, 2726" βλ. καί συνέντευξη τοΰ ίδιου στόν Π. ΧάρηΔημοκρατία, 13-11-1926, 1-2)· ’Αρχισυντάκτης τοΰ Ριζοσπάστη (1924),
υποψήφιος βουλευτής Ίωαννίνων τοΰ ΚΚΕ (1926), στήν ένδοκομματική
κρίση πού έπακολούθησε δέν συμμερίσθηκε τίς έκτιμήσεις της « ’Αντιπολί
τευσης» (ό Πουλιόπουλος τόν χαρακτήρισε «θορυβομανή» λόγιο πού συμπυ
κνώνει τά γνωρίσματα της έγχώριας «έμπορομεσιτικής» διανόησης- «Γράμ
μα», V11-VI1I- πρβλ. Θ. Παπακωνσταντίνου, «Καί πάλιν γιά τόν λογοκλόπο
Πικρό», Σπάρτακος, 9-12-1928, 3). Επιτίθεται, άπό τίς στήλες της Νέας
’Επιθεώρησης (βλ. παραπάνω σ. 404), στόν «άπολεμικό κομπογιαννιτισμό»
πού φαίνεται νά πρεσβεύει ό Βάρναλης στό δοκίμιό του «Πόλεμος καί τέ
χνη» (βλ. παρακάτω σ. 622), μεγιστοποιώντας τίς άποστάσεις τοΰ περιοδικοΰ («Πόλεμος καί τέχνη», 47) άπό τόν ποιητή, πού περιπίπτει σέ «σημαν
τικές άνακρίβειες άπό θεωρητική άποψη» (ήδη ό Κορδάτος, στόν Ριζοσπά
στη, 12-4-1925, 3, βιβλιοκρίνοντας τό Σάν θά γίνουμε άνθρωποι, διαφορο
ποιεί τόν συγγραφέα τους άπό τόν Βάρναλη πού άποσιωπα τό γεγονός οτι ή
«τέχνη είναι κοινωνικό φαινόμενο»- βλ. καί παρακάτω σ. 622). Στή Νέα
'Επιθεώρηση ό Πικρός δημοσιεύει «προλεταριακές νουβέλλες», βιβλιοκρισί
ες (π.χ. της έλληνικής μετάφρασης τών Άνθέων τοΰ κακοΰ τοΰ Baudelaire)
καί σειρά δοκιμίων «στό φώς της διαλεχτικής» (μάλιστα, τήν ίδια περίοδο,
είχε άναγγελθεΐ ή αύτοτελής τους έκδοση με τίτλο: Κριτικά δοκίμια - στό
φώς τοϋ ίστορικοΰ ματεριαλισμοΰ). Στούς Πρωτοπόρους συνεχίζεται πλη
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θωρικότερα ή έπίδοσή του στον δοκιμιακό λόγο (αξιοσημείωτη είναι ή συμ
βολή του για τό «περιεχόμενο καί τή μορφή τής τέχνης», 1931, 327-331),
ένώ στούς Νέους Πρωτοπόρους (μολονότι είχε έπανακάμψει στό ΚΚΕ,
αναγνωρίζοντας τά «λάθη» του- Ριζοσπάστης, 9-2-1933, 2) δέν θά υπάρ
χουν περιθώρια συνεργασίας κα'ι άπό τ'ις δύο πλευρές (γιά τόν «δήθεν μαρξι
στή» βλ. καί τή βιβλιοκρισία τοϋ Άπό τόν χόσμο πού φεύγει στόν κόσμο πού
ερχεται άπό τόν Π. Τριγιώτη· 1934, 30-32). Ό Πικρός τό 1932 δημοσιεύει
τήν Αύγή τοϋ άστιχοΰ πολιτισμού (μελετά τήν ’Αναγέννηση μέ τή «μέθοδο
τής ματεριαλιστικής κοσμοθεωρίας»), τό 1936 τή βιογραφική σύνθεση Ό
Λένιν (πού δέν παρακάμπτει τήν άνασυγκρότηση της φυσιογνωμίας τοΰ
«Λενινισμοϋ»), τό 1938 τό «βιβλίο γιά παιδιά καί νέους» Μίχυ Μάους χαί
Καραγκιόζης καί τήν ιστορική άφήγηση Πώς εφθασε ώς τήν εποχή μας ό
’Ισραήλ, τό 1943 τή βιογραφική άνάλυση ’Αρθούρος Σοπεγχάουερ, ό πα
τριάρχης τής απαισιοδοξίας καί τό 1945 τήν «κοινωνική καί πολιτική βιο
γραφία» Στάλιν (μέ έρμηνευτική άφετηρία τή θέση τής «κοινής ιστορικής
οντότητας» τών Λένιν-Στάλιν). Είχε ένταχθεϊ στό ΕΑΜ (βλ. Ν. ’Ανδρικόπουλος, Ό Λόφος, ’Αθήνα 1983,69) καί στήν ’Απελευθέρωση άναλαμβάνει
τή διεύθυνση τοΰ περιοδικοΰ Νέα Ζωή πού θά επιδιώξει νά έκφράσει τήν
έαμική συσπείρωση τών διανοουμένων στίς νέες συνθήκες (βλ. καί τή νεκρο
λογία του άπό τόν Ν. Κατηφόρη στήν Αύγή, 5-7-1956, 2· πρβλ. Ε. Ν.
Μόσχος, «Π. Πικρός», Νέα Εστία, ΡΚ [1986], 918-920, καί Κορδάτος,
'Ιστορία τής νεοελληνικής λογοτεχνίας, Β ', 750-751).
Ή Γαλάτεια Καζαντζάκη (Γαλ. ’Αλεξίου, σύζυγος σέ πρώτο γάμο τοΰ
Ν. Καζαντζάκη καί σέ δεύτερο τοϋ Μάρκου Αύγέρη· Ηράκλειο 1886 - ’Αθή
να 1962) χωρίς νά εχει συνδράμει τούς Νέους Βωμούς, τή Λογοτεχνική
'Επιθεώρηση καί τή Νέα ’.Επιθεώρηση, μέ θητεία ώστόσο στήν έκδοση
(1928) τοΰ Δελτίου τής ’Εργατικής Βοήθειας (βλ. καί τό άρθρο της: «Ή
έργαζόμενη Έλληνίδα στή σημερινή κοινωνία», Αναγέννηση, Φεβρ. 1928,
276-279), άποδέχεται τήν άρχισυνταξία τών Πρωτοπόρων (1931) καί δη
μοσιεύει σειρά κειμένων, δικά της (πεζογραφία, ποίηση, κριτική καί «αύτοκριτική») καί μεταφράσεις. Στούς Νέους Πρωτοπόρους συνεργάζεται τό
1932 (μέ άρκετά κείμενα τής ίδιας κατηγορίας) καί τό 1936 (συμμετέχον
τας καί στήν έρευνα τοΰ περιοδικοΰ μέ άντικείμενο τή «λογοτεχνική παρα
γωγή καί τήν κοινωνική μας έξέλιξη», 186). Στό μεσοδιάστημα πού άπομακρύνεται (βλ. Ντουνιά, Λογοτεχνία, 124) άρθρογραφεϊ στή Νέα 'Επιθεώρη
ση (1933,1934), συνεχίζοντας κυρίως τίς έπιδόσεις της στή θεατρική κριτική.
Στόν «σκληρό πυρήνα» τής «ομάδας τών Πρωτοπόρων», πού διευθύνει
τό περιοδικό, άνήκουν (έκτός άπό τόν Πικρό) οί Ήλ. ’Αποστόλου, Πέρσα
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Βλάση, Άσημάκης Πανσέληνος, Μιλτ. Πορφυρογένης, Γιάννης Σιδερίδης,
Θόδωρος Σκουρλής, Παν. Σκυτάλης καί Φούλα Χατζιδάκη-Πορφυρογένη
(Πανσέληνος, Τότε, 215) που θά άποτελέσουν καί τήν αρχική εκδοτική
όμάδα τών Νέων Πρωτοπόρων. Στό κύριο άρθρο τοϋ πρώτου τεύχους, με
τόν ένδεικτικό τίτλο «Συνεχίζοντας», καθώς έπίσης στή μόνιμη στήλη «Ή
πορεία μας», άποτυπώνεται ό τρόπος κατανόησης τής ταυτότητας τοΰ πε
ριοδικού άπό τή συντακτική του επιτροπή.
Ά πό τήν ύλη τοϋ περιοδικού (Α ', Φ εβρ.-Άπρ. 1930· Β',Φ εβρ. 1931-Δεκ.
1931/Ίαν. 1932):
« Αναπληρωτής», «Γιατί καί πώς άσέλγησε ή άντίδραση πάνω στό
πτώμα τοϋ Γ. Έλιγιά» (Β ', 363-364).
----- , «Ναζίμ Χικμέτ - Τούρκος έπαναστάτης ποιητής» (Β ', 420-421 ).
Άνδρουλιδάκης, Γ., « Ό Λήμπκνεχτ καί ή Λούξεμπουργκ σαν λογοτέ
χνες» (Α ', 17-18).
Γληνός, Δ., «Μια συνομιλία με τόν Λουνατσάρσκι» (Β ', 324-326).
Κλαδευτής, T., « Ό ρόλος τής σκηνοθεσίας» (Β ', 184· βλ. καί παραπά
νω σ. 296).
Κλάρας, Μπ., « Ή 2η Σπαρτακιάδα» (Β ', 193-194).
Κορδάτος, Γ., «Άντικριτική σε μια κριτική» (Β ', 231-233- βλ. καί
Σπανάκου, Ή έννοια).
Πάνου, Β., «Κ. Καραβίδα, Σοσιαλισμός χαί κοινοτισμός» (Β ', 152).
----- , « Ό Ρήγας Φεραϊος καί ή έποχή του» (Β ', 206-207).
----- , «Πώς είδε ένας υφηγητής τόν Κάρλ Μάρξ» (Β ', 299-300).
----- , « Ό ρόλος τής υποκειμενικότητας» (Β ', 336-337, 384, 429430).
----- , « Ή νέα άγροτική ζωή στή Σοβιετική Ένωση» ( Αφιέρωμα στήν
Ε ΣΣΔ , 19-21).
Πικρός, Π., « Ό ρομαντισμός καί τό κοινωνικό του περιεχόμενο» (Α ',
35-40).
----- , «Πώς γράφεται ή κριτική στό Ρωμέικο» (Β ', 31-32).
----- , «Γ. Ζάρκου, Δεν είναι σπουδαίο πράγμα 6 θάνατος» (Β ', 6970)·
----- , «Μιά σύντομη διαλεχτική εισαγωγή στή χριστιανική καί βυζαν
τινή τέχνη» (Β ', 175-177).
----- , «Οί κατατρεγμοί τών Εβραίων» (Β ', 222-227).
----- , «Πάνω στό περιεχόμενο καί τή μορφή τής τέχνης» (Β ', 327331).
----- , «Εντυπώσεις άπό τήν άστική Τουρκία» (Β ', 415-419).
----- , «Γιατί υπερασπίζω τούς Πρωτοπόρους» (Β ', 480-485).
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Πορφυρογένης, Μ., « Ί . Ζάρρα, Ό μισθός» (Β ' , 9' βλ. και παραπάνω
σ. 391).
Ράντος, Ν., «Γράμμα έπικριτικό γιά το άγιογραφικό στυλ τών έργων
τοϋ Κόντογλου» (Β ', 439).
Ρώτας, Β., « Ή σκηνοθεσία καί ό ρόλος της» (Β ', 249).
Σιδερίδης, Γ., «Προλεταριακή ελεύθερη σκέψη» (Β ', 190).
[σύνταξη], «Γιοσέφ Έλιγιά» (Β ', 292-293).
----- , «Τά εκατόχρονα τοΰ θανάτου τοΰ Φρ. Χέγγελ» (Β ', 435-436).
Χατζιδάκη, Φ. (βλ. παραπάνω σ. 307).
Ά π ό τίς μεταφράσεις:
’Αϊνστάιν, Α., « Ή ειδική καί ή γενική θεωρία τής σχετικότητας εκλαϊ
κευμένη» (Β ', 62-63, 99-101, 135-137).1
Γιούρινετς, Β., «Ψυχανάλυση καί μαρξισμός» (Α ', 54-55).2
Γκόρκι, Μ., «Οί νέοι ρώσσοι συγγραφείς» (Β ', 145-146).
----- , « ’Αντισημιτισμός» (Β ', 230-231).
Γκούριεφ, Γ. Α., « ’Αμοιβαίες σχέσεις Μαρξισμοΰ καί Δαρβινισμοΰ»
(Β ', 185-187,237-240, 284-285,332-334, 389-390, 427-429, 473474).
Ένγκελς, Φ., « ’Από τον πίθηκο στον άνθρωπο» (Β ', 23-24, 63-64,89).
----- , «Γράμμα στον Λήμπκνεχτ» (Β ', 261).
Ζηνόβιεφ, Γ., « Ή έπαναστατική όργάνωση τοΰ Bund» (Β ', 236).
Harclet, Α., « Ή υπόθεση Ρουσάνοβ καί ό χτεσινος καί σημερινός Π.
Ίστράτι» (Α ', 9-10).3
Ίμπρεχόρ , « Ή θέση τοΰ Ζωρες στήν ιστορία» (Β ', 283-284).
Κουρέλλα, Α., « Ή αναδημιουργία τής καλλιτεχνικής ζωής στή Ρω
σία» ( ’Αφιέρωμα στήν Ε ΣΣΔ , 13).
Κρούπσκαγια, «Πώς άγαποΰσε ό Λένιν τή φύση καί τή ζωή», μτφ. Μπ.
Κλάρα (Β ',129-131).

1. Γιά ένα παλαιότερο εκλαϊκευτικό έγχείρημα βλ Α. ’Αϊνστάιν, Ή θεωρία τής
σχετιχότητος άντιλητΓτή εις όλους, ’Αθήναι 1923. Πρβλ τό δηκτικό σχόλιο τής 'Ιδέας
(1933, 128) καί τό δίτομο βιβλίο τοΰ S Müller-Markus, Einstein und die Sowjetphilo
sophie, Dordrecht 1960, 1966.
2. Για τήν κριτική τοΰ «φρουδομαρξισμοΰ» βλ. παραπάνω σ. 364 καί παρακάτω σ.
429. Πρβλ. A. Stoliarov, «Le freudisme et les Treudomarxistes’», Littérature de la
Révolution Mondiale, 1931, 96-106, R. Joly, «Einstein-Freud-pourquoi la guerre»,
Commune, 1933, 644-648
3 Βλ παραπάνω σ 403.
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Λένιν, Ν., «Σοσιαλισμός καί θρησκεία» (Β ', 371-373).
----- , « Ό Λ. Τολστόι σάν καθρέφτης τής ρούσικης έπανάστασης», μτφ.
Α.Γ. (Β ', 424-426).
Λουνατσάρσκι, Ά ., «Λαϊκή τέχνη: Ό καραγκιόζης τοΰ Μόλλα» (Β ',
320).
----- , « Ή προλεταριακή τέχνη» (Β ', 321).
----- , «Οΐ διανοούμενοι στήν Ε ΣΣΔ (συνέντευξη)» (Β ', 322-323).
Μπουχάριν, Ν., «Ερρίκος Χάινε» (Β ', 423-424).
Για τήν πλήρη εύρετηρίαση τοΰ περιοδικοΰ βλ. Ντουνιά, Λογοτεχνία, ’Επί
μετρο (χ.σ.). Γιά τή βιβλιογραφία βλ. παρακάτω σ. 430. Ώ ς πρός τίς πήγες
τών κειμένων καί τών μεταφράσεων πού έπιλέγει βλ. το δργανο τής «Διε
θνοΰς ένωσης τών έπαναστατών συγγραφέων» Internationale Literatur (γερ
μανικά, γαλλικά, ρωσικά) καθώς έπίσης: Der rote Aufbau, Die Linkskurve,
Internationale Presse-Korrespondenz (καί γαλλικά ώς La Correspondance in
ternationale), Monde4 καί Unter dem Banner des Marxismus (π.χ. W. Junnetz, «Psychoanalyse und Marxismus», 1925/1926, 90-98). Το στίγμα τοΰ
περιοδικοΰ καθορίζει ό Πικρός:5
«...Ή δουλειά μας στο καλλιτεχνικό επίπεδο δεν είναι τόσο άπλή. Ό
άγώνας μας στόν καλλιτεχνικό τομέα είναι άμέσως άμεσος διμέτωπος πρός
δύο διαφορετικές κατευθύνσεις τούλάχιστο. Ιο. Ό ιδεολογικός καί ό πραχτικός άγώνας μας, πάνω στό ζήτημα τοΰ θέματος καί τής ουσίας. Είναι ό
σημαντικώτερος. Καί δμως έπιτύχαμε νά είναι πια σήμερα ό άπλούστερος.
Έ π ειτα άπό έπίμονες συζητήσεις, οί συνοδοιπόροι μας, ξαίρουν πια σήμερα
θετικά τό σπουδαίο, τόν πρωταρχικό τό βασικό ρόλο πού παίζει στήν τέχνη
τό 'θέμα’, ή ούσία. Άσχετο γιά μιά στιγμή, αν υπάρχουν άκόμη άμφιταλαντεύσεις. Καθώς έπίσης, καί έάν άκόμη καί κείνοι πού έχουν πεισθεϊ, δεν
βρίσκουνται άκόμη άρκετά κοντά στή μάζα, άρκετά ζυμωμένοι μέ τή ζωή
της. Αύτό τό 'άσχετο’ δε σημαίνει διόλου άδιαφορία άπό μέρους μας. Σημαί
νει άπλούστατα δτι οί άμφιταλαντεύσεις αύτές, καθώς καί τό δεύτερο μειονέχτημα, δέν είναι δυνατό νά λείψουν μηχανικά καί μέ μιά μονοκονδυλιά. Θά
χρειαστοΰν καί θά γίνουν άκόμη συζητήσεις καί μέ ζωντανή φωνή, καί άπό
τίς στήλες τοΰ περιοδικοΰ, θά πρέπει νά γίνουν καί μελέτες καί διατριβές καί

4.
Στό περιοδικό αύτό (πού διαφημίζεται σε όπισθάφυλλο τών Πρωτοπόρων)
δημοσιεύονται καί τά έξης κείμενα έλληνικοΰ ενδιαφέροντος: Η Barbusse, «Lettre»,
1-12-1928, 2, Ν Kazanizakis, «La littérature grecque contemporaine», 16-3-1929,
7-12.
5 [Π. Πικρός, «Πάνω ατό περιεχόμενο», 328-329].
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διαλογικες διαλέξεις, γιά νά κατανοηθεϊ 6 πρωταρχικός καί βασικός καί έκ
των ών ούκ άνευ ρόλος τοϋ ’θέματος’. Καί θά πρέπει νά συνεχιστεί άκόμη ή
έξονύχιση της έρευνας πάνω στή βαθύτερη σημασία τοΰ άντιδραστικοΰ συν
θήματος της 'Τέχνης δίχως θέμα’. Θά πρέπει τέλος ν’ άποδειχτεΐ χειροπια
στά το γιατί καί το πώς ή άνοιχτή άντίδραση ό Φασισμός, εγκαταλείπει
τώρα κι’ αύτή, τό κούφιο σύνθημα της κούφιας 'τέχνης δίχως θέμα’. Θά
πρέπει τέλος νά καταλάβουμε με τή σειρά μας καί μεϊς δτι, τά στοιχεία πού
δείχνουν τάση για μιάν έξέλιξη πρός έμάς πρέπει νά μάς ενδιαφέρουν. Κά
νουμε βασικό σφάλμα δταν τά άπομακρύνουμε άπ’ τίς γραμμές μας, δταν
άποφεύγουμε νά τά έμφανίσουμε κι’ αν άκόμα μάς πρωτοέρχονται με 'τέχνη
δίχως θέμα’. Καί στο σφάλμα αύτό θά είχαν πέσει οΐ 'Πρωτοπόροι’ αν είχαν
άρνηθεΐ δύο σελίδες στούς πρώτους συνοδοιπόρους τους. Το κάτω της γρα
φής, είναι μικρότερο το κακό, νά μήν έχουν άκόμη 'θέμα’ τά έργα έκείνων
πού μάς πρωτοπλησιάζουν, παρά νά έχουν 'θέμα’ σαφώς αντιδραστικό καί
νά μάς πολεμοΰν άπό τίς γραμμές της άντίδρασης. “Αν είμαστε ικανοί καί αν
βαστοΰν τά κότσα μας, νά μεταπείσουμε τούς τεχνίτες αύτούς. Νά τούς
φέρουμε σ’ έπαφή με τή μάζα πού θά τούς έμπνεύσει.
2ο. Πάνω στο ζήτημα της μορφής.
Αύτό είναι πολύ πιύ λεπτό, πιο περίπλοκο. Δημιουργεί κι’ αύτό κινδύ
νους άντίστροφους με τούς πρώτους της 'καθαρής τέχνης’. Κι’ απαιτεί μιάν
έστω καί στοιχειώδη άνάπτυξη για νά τδ κατανοήσουμε.
Είπαμε στίς πολύ γενικές γραμμές πόσο βασικό καί πόσο άπαραίτητο
γιά ένα έργο τέχνης είναι το περιεχόμενο. Ό μω ς το 'θέμα’ αύτό καί μόνο,
δέν είναι καί δέν μπορεϊ νά είναι Τέχνη. Ένα, —ναι μεν δευτερεΰον καί
δευτερογεννές— στοιχείο, έπίσης δμως άπαραίτητο άπαιτεϊται γιά να έκφράσει το περιεχόμενο ώς έργο Τέχνης. Το στοιχείο αύτό είναι ή μορφή, ή
φόρμα.
Συμβαίνει πολλές φορές, δχι πια άνάμεσα στούς συνοδοιπόρους μας,
άλλά άνάμεσα στίς στενώτερες γραμμές μας μιά τραγική παρεξήγηση. Το
νά μή λογαριάζεται διόλου ή μορφή. Τήν παρεξήγηση αύτή τήν μεγαλώνουν
άκόμη περισσότερο διάφορα γεγονότα, α ') Έχουμε άμεσες άνάγκες τοΰ
γενικοΰ άγώνα, όπου πρέπει νά έξυπηρετηθοΰν το συντομώτερο. Καί τότες
φυσικά, μονάχα οί άνόητοι είναι έκεϊνοι πού ψάχνουν νά βροΰνε ψύλλους στ’
άχυρα της μορφής. Στίς κρίσιμες στιγμές τόσο το χειρότερο άν ό άγώνας δέ
διαθέτει τεχνίτες πού νά κατέχουν τήν τεχνική τής μορφής. Καί τόσο το
καλύτερο φυσικά αν έχει στή διάθεσή του πραγματικούς τεχνίτες πού θά τον
έξυπηρετησουν. 'Οπωσδήποτε, ή Τέχνη κάνει καί πρέπει νά κάνει δλες τίς
θυσίες. Αύτό δεν γίνεται μόνο σήμερα στον άφάνταστο καί πρωτάκουστο
στήν Ιστορία άπελευθερωτικον άγώνα τών καταπιεζομένων τοΰ κόσμου.

412

ΚΟΜΜΟΥΝΙ ΣΤΙ ΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Πολλά είναι τά κοινωνικά κινήματα πού παραγνώρισαν στίς κρίσιμες στιγ
μές τοϋ άγώνα τήν άρτιότητα τής μορφής. Ό Χριστιανισμός λ.χ. σάρρωσε
τά άπαράμιλλα έργα τέχνης της Είδωλολατρείας, γιά νά τά Αντικαταστήσει
με χονδροειδέστατες καί ακαλαίσθητες εικόνες, πού τίς έφτιαναν ίσως καί
άλμπάντηδες στήν άρχή, πού ώς τόσο έξυπηρετοΰσαν άμεσα τήν ύπόθεσή
του. ’Εξ άλλου ή θρησκευτική μεταρρύθμιση μ’ όλο το προοδευτικό της για
τήν έποχή έκεί\(η περιεχόμενο, έρριξε εις τό πϋρ το εξώτερο τά Αριστουργή
ματα τής Αναγέννησης.
Ή Γαλλική Επανάσταση δέ διακρίθηκε γιά έξαιρετικήν τρυφερότητα
στα έργα τής Τέχνης άκόμη καί τής 'Επιστήμης. Στέλνοντας στή λαιμητό
μο το Λαβουαζιέ, έρριξε το σύνθημα: 'Δέν έχουμε άνάγχη άπό επιστήμονες'.
*Αν ό ίδιος εΐταν καλλιτέχνης θάλεγε: 'Δέν έχουμε Ανάγκη Από καλλιτέχνες’.
Καί όμως όλοι ξαίρουμε τί ύπηρεσίες πρόσφερε καί ή ’Επιστήμη καί ή
Τέχνη στήν ’Αστική ΤΑξη όταν έκαμε Αγώνα ενάντια στή Φεουδαρχία.
Τέλος, κατά τόν Κόκκινο ’Οχτώβρη —πού στάθηκε ή άπαραίτητη
προϋπόθεση τής σημερνής θριαμβικής Σοσιαλιστικής ’Ανοικοδόμησης—
χρειάστηκε όλο τό κύρος τοΰ Μεγάλου Λένιν, γιά νά πεισθεΐ οπωσδήποτε ό
Λουνατσάρσκυ νά άνακαλέσει τήν παραίτησή του άπό το Συμβούλιο τών
’Επιτρόπων τοΰ Λαοΰ, επειδή οί Έπαναστάτες έσπασαν καί μερικά σπου
δαία τσουκάλια πάνω στήν άναμπαπούλα. Οί λόγοι πού οί κατά καιρούς
κοινωνικές επαναστάσεις φέρθηκαν τόσο λίγο τρυφερά πρός τήν τέχνη, είναι
ιστορικά άπόλυτα δικαιολογημένοι. Θά είταν μωροί οί έπαναστάτες εκείνοι
πού πάνω στήν κρίσιμη στιγμή όπου άποφασίζεται ή έπικράτηση ή ή κατα
βαράθρωση τής ’Επανάστασης, αν έστρεφαν τήν προσοχή καί τή δράση τους
πρός τήν Τέχνη 'αύτήν καθ’ έαυτήν’, θά εϊταν άσύστατοι αύτοί οί ίδιοι άν δέν
ήξαιραν δτι έτσι ή άλλοιώς έκεΐνο πού προέχει είναι πρίν άπ’ όλα ή άνατροπή τοΰ καθεστώτος πού καταπολεμούν. Ή Τέχνη στίς ιστορικές αύτές στι
γμές είναι χρήσιμη στήν ’Επανάσταση μόνο δταν της προσφέρει άμεσες
ύπηρεσίες, δίχως δμως νά τήν άπασχολεΐ καί ιδιαίτερα. Αύτό είναι 'εύκολονόητο’. Ό μω ς αύτό δέ σημαίνει διόλου πώς κατ’ άρχήν άρνιούμαστε τήν
ύπαρξη τής μορφής σάν άπαραίτητο στοιχείο σ’ ένα έργο τέχνης. Κι’ άκόμη
λιγώτερο σημαίνει πώς καί στίς πιό κρίσιμες στιγμές ένα καλός τεχνίτης
έπαναστάτης δέ θά πρέπει νά δουλεύει τή μορφή, άφοΰ δσο πιό τεχνικό τόσο
πιό έξυπηρετικό θά είναι τό έργο του. Παράλληλα σ’ αύτά συμβαίνει όμως
καί κάτι άλλο. Τ ά άντιδραστικά καθεστώτα πού κλονίζουνται βρίσκουν ή
προσπαθούν νά βρουν καταφύγιο στή δική τους Τέχνη. Όχυρώνουνται πίσω
άπό τά μνημεία τής Τέχνης, κι’ άπ’ έκεΐ, σάν άπ’ τά σίγουρα άνοίγουν τά
πυρά τους ένάντια στήν Έπανάσταση. Μά ποιά κοινωνική έπανάσταση
συνεπής μέ τόν έαυτό της, θά δίσταζε έστω καί γιά μιά στιγμή νά στρέψει τά
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δικά της πυρά ένάντια στά 'καλλιτεχνικά’ οχυρά τής Άντίδρασης άπό φόβο
μήν τά καταστρέφει. Θά είναι ό χειρότερος άντεπαναστάτης ό τεχνίτης
έκεΐνος πού σε τέτοιες στιγμές θάχει άμφιταλαντεύσεις νά χτυπήσει έκεΐ πού
πρέπει, κι’ δταν ακόμα πρόκειται νά καταστρέψει άριστουργήματα πού τά
χρησιμοποιεί σά φρούρια ή Αντίδραση. Ά λλα ούτε πάλι κι’ αύτό σημαίνει
πώς μπορεϊ συστηματικά ένας έπαναστάτης τεχνίτης νά γίνεται ιεροκήρυ
κας τής άνώφελης καταστροφής τών μνημείων τής τέχνης, δταν δεν συντρέ
χει λόγος μιας άμεσης έπαναστατικής σκοπιμότητας. Γιατί το κάτω τής
γραφής, δλα τά άριστουργήματα τοΰ παρελθόντος είναι κληρονομιά τοΰ
νικηφόρου προλεταριάτου κα'ι τής αύριανής πανανθρώπινης Κοινωνίας. Ά κό
μη, είναι ιστορικά άποδειγμένο πώς τ’ άντιδραστικά καθεστώτα πού πέ
φτουν, έξακολουθοΰν κα'ι μετά τήν πτώση τους ν’ άντιδροΰν μέ τήν έλπίδα
καί τίς προσπάθειες ν’ άναβιώσουν. Καί τότες, μαζύ μ’ άλλα τους δπλα
κρυφά καί ύπουλα μεταχειρίζουνται πάλι καί τήν Τέχνη, γιά νά ύποβάλλουν
στίς μάζες τίς παλιές προλήψεις, γιά νά ύπνωτίσουν, γιά νά ναρκώσουν, γιά
νά άναστηλώσουν το παρελθόν μιά καί ή τέχνη τους αύτό άναπαρασταίνει
έξωραίζοντάς το. Καί τότε πάλι γίνεται άναπότρεπτος ό έξοντωτικός άγώ
νας ένάντια στά παληά μνημεία τής Τέχνης πού έξυπηρετοΰν τήν Αντίδρα
ση.
Ό ταν δμως ή Έπανάσταση εχει πια πλέρια έπικρατήσει, δταν έχουν
τεθεί έκποδών καί τά τελευταία ύπολείμματα τοΰ έχθροΰ, δταν δλες οί
ύπουλες καί σκοτεινές δυνάμεις τής Άντίδρασης είναι πια άνίκανες νά κλωνίσουν τό άνοικοδομητικό εργο τής Έπανάστασης, τότες αύτή δχι μόνο
ένδιαφέρεται για τήν Δημιουργία μιας καινούργιας τέχνης, άλλά καί περι
σώζει καί περιφρουρεϊ δλα τά παληά μνημεία Τέχνης άδύναμα πια νά βλά
ψουν...».
Τόν Δεκέμβριο τοϋ 1931, πάλι ώς «ομαδική προσπάθεια» καί ώς μηνι
αίο «δργανο τών Πρωτοπόρων τής Ελλάδας», έκδίδονται οί Νέοι Πρωτοπό
ροι πού άνελλιπώς (με δύο έξαιρέσεις, τήν άνοιξη καί τό φθινόπωρο τοΰ
1935) θά κυκλοφοροΰν ώς τή μεταξική δικτατορία. Έκτός άπό τίς έξηγήσεις τής συντακτικής έπιτροπής γιά τήν άναγκαιότητα τής συνέχισης αύτοΰ
τοΰ έγχειρήματος χωρίς τόν Πικρό, ένδιαφέρον παρουσιάζει ή πρώτη άπόπειρα άποσαφήνισης τής «γραμμής» της (Α ', 152-153):
«Γύρω άπό κάθε Ιργο πού γεννάει μιά λίγο, πολύ ζωντανή κίνηση, είναι
φυσικό νά ξεφυτρώνουν λογής-λογής γνώμες κι’ άντιγνωμίες. Πολύ περισσό
τερο είναι φυσικό γύρω άπό τό πρωτοποριακό κίνημα, κι’ ιδιαίτερα γύρω
άπό τούς 'Νέους Πρωτοπόρους’, πούναι κίνημα μαζικό καί ομαδική προσπά
θεια νά γεννηθούν, δχι μόνο γνώμες κι’ άντιγνωμίες, μά όλότελα άντιμαχόμενες παρατάξεις, νά γεννηθούν αύταπάτες, κι’ άκόμα ήταν φυσικό νά βρε-
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θοϋν καί κείνοι πού θέλουν νά μεταχειριστούν το περιοδικό σαν σκαλί για το
άτομικό τους άνέβασμα, για τήν ικανοποίηση της προσωπικής τους φιλοδο
ξίας κι’ οΐ άλλοι πού θά τδθελαν γιά βήμα πού θά σπέρνει τή σύγχιση καί τήν
αυταπάτη, για βήμα έχτρικό ουσιαστικά στήν τάξη ποϋχει σκοπό νά έξυψώσει καί νά μορφώσει, γιά βήμα άντεπαναστατικό. Είναι διάφορες οΐ τέτοιες
έκδηλώσεις, άλλες πιο σκεπασμένες, άλλες πιο άπροκάλυφτες, είναι διάφο
ροι οί τρόποι π,ού μ’ αυτούς ζητοϋν οί όχτροί —συνειδητοί ή άσυνείδητοι—νά
χτυπήσουν τήν προσπάθεια τών Πρωτοπόρων καί νά διοχετέψουν στίς
γραμμές μας λαθεμένες κι’ έχτρικές στο κίνημά μας θεωρίες.
Είναι άκόμα αλήθεια πώς έμεΐς δεν δώσαμε ώς τώρα σέ ξάστερες γραμ
μές τή θέση μας, πού βέβαια ξεχωρίζει στήν κάθε σελίδα τοΰ περιοδικοΰ καί
βγαίνει σάν σύμβολο άπ’ δλο τό φύλλο. Μ ά είναι άνάγκη νά μιλοΰμε έντελώς
παστρικά καί νά βάλουμε όρθά-κοφτά τή θέση μας τονίζοντας τόσο τά αίτια
πού τήν δικαιολογούν όσο καί τούς συγκεκριμένους σκοπούς πού βάζουμε
στήν προσπάθειά μας. Πρώτο λοιπον φυσικό έρώτημα είναι τοΰτο;
Γ ιά ποιους προορίζεται το περιοδικό; Ποιούς γυρεύει νά έξυπηρετήσει;
’Απευθυνόμαστε στίς πλατείας εργαζόμενες μάζες της 'Ελλάδας, κι’ αύτές
—κατά τή γνώμη μας— περικλείνουν πρώτ’ άπ’ δλα τήν έργατιά, τήν άγροτιά καί τά πλατειά στρώματα τών τίμιων διανοούμενων, αύτές τίς μάζες
έχουμε βάλει υποχρέωσή μας νά μορφώσουμε καλλιτεχνικά καί θεωρητικά,

αύτονών τών μαζών έχουμε σκοπό κι ' Ιερή υποχρέωση νά έξυφώσουμε τό
εκπολιτιστικό έπίπείο (niveau culturel).
Τί εΐδους μόρφωση δμως θέλουμε νά δώσουμε στο προλεταριάτο καί μέ
ποιά μέσα θά πετύχουμε τούς σκοπούς μας αύτούς; Γ ιά νά δώσουμε μιάν
άπάντηση στο δεύτερο αύτό έρώτημα καί γιά νάναι ή άπάντηση αύτή πλέρια
καί νά βγαίνει ολοφάνερη ή γραμμή μας, είν’ άνάγκη νά ρίξουμε μιά πολύ
γενική ματιά στήν δλη κατάσταση της χώρας σέ συνδυασμό με τή διεθνή
κατάσταση καί νά δοΰμε ποιές είναι οί άνάγκες οΐ σημερινές τοΰ έλληνικοΰ
προλεταριάτου.
’Απ’ τή μιά μεριά μιά πρωτάκουστη στήν άνθρώπινη ιστορία κρίση συγ
κλονίζει κατάβαθα το παληο κοινωνικό σύστημα τής άτομικής ίδιοχτησίας,
τοΰ βιομηχανικού καί χρηματιστικοΰ κεφαλαίου, τον κόσμο της έκμετάλλεψης άνθρώπου άπό άνθρωπο.
’Απ’ τήν άλλη μεριά ορθώνεται έπιβλητική ή μεγαλόπρεπη άνοικοδόμηση
τού σοσιαλισμού, ό κολλεχτιβισμος γερά θεμελιωμένος, υστέρα άπό 15 χρό
νων έντατική δουλειά, αγκαλιάζει σήμερα 160 έκατομ. λεύτερους άνθρώ
πους, ή ιδέα καί πραγματοποίηση τής πανανθρώπινης κοινωνίας τής λευτε
ριάς καί δικαιοσύνης πατώντας γερά σέ δυο ’Ηπείρους χύνει το φώς καί τήν
άλήθεια σάν συμβολικό αστέρι στά έκατομ. τών έκμεταλλευομένων δλης τής
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γης. Έ να κομματάκι αύτης τής γής είναι κ’ ή Ελλάδα, μερικές άπ’ τίς
καταπιεζόμενες κι έκμεταλλευόμενες άνθρώπινες υπάρξεις τοΰ κόσμου δλου
είναι κ’ οί έργάτες κι’ αγρότες τής Ελλάδας.
Μιά κρίση γενική, ριζική, ποΰχει τά αίτιά της τόσο στίς άντιθέσεις τοΰ
Έλληνικοΰ καπιταλισμοΰ όσο καί στίς διεθνείς άντιφάσεις τοΰ συστήματος
αύτουνοΰ, τραντάζει τον Ελληνικό καπιταλισμό καί ιμπεριαλισμό κι άπειλεϊ με πλέρια χρεωκοπία τήν υπόδουλη κιόλας στό ξένο κεφάλαιο Ελλάδα
τοΰ 1932. Κρίση, κρίση άπ’ άκρη σ’ άκρη τής χώρας, άνεργία φριχτή, ύψωση
τών ειδών πρώτης άνάγκης, άθλιότητα, πείνα, έκφυλισμός, γενικό ξεχαρβάλωμα. Ά π ’ τήν κατάσταση αύτή δυό είναι οΐ άντιδράσεις πού γεννιένται:
Στό στρατόπεδο τής τάξης πού ψυχομαχάει, στό στρατόπεδο τών λίγων, ή
Ενταση κα'ι συστηματοποίηση τής έκμετάλλεψης, περισσότερη υποδούλωση,
οικονομική καί πολιτική, στούς ξένους ιμπεριαλιστές. Άνάγκη γιά τήν τάξη
αύτή νά μπει στό διεθνή άντισοβιετικό χορό, άνάγκη νά ετοιμαστεί γιά
καινούργιους πολέμους, άνάγκη νά συντελέσει στήν καταστροφή τοΰ πρώτου
προλεταριακοΰ κράτους καί στήν κατάχτηση καινούργιων άγορών για τό
διεθνές κεφάλαιο. Γ ιά τό πετύχημα όμως τών σκοπών αύτών είναι άπαραίτητη ή δλο καί πιό άπροκάλυφτη φασιστικοποίηση σ’ όλες τίς έκδηλώσεις
τής κοινωνικής ζωής τοΰ τόπου. Τό λυσσασμένο άγέρι τής πιό μαύρης άντί
δρασης δλο καί δυναμώνει τό φύσημά του σαρώνοντας στό πέρασμά του καί
τά τελευταία ίχνη 'έλευθερίας’.
Στό στρατόπεδο τό άλλο, τό μεγάλο στρατόπεδο τών πολλών μά άξύπνητων άκόμα, στό στρατόπεδο τών πεινασμένων κι έκμεταλλευομένων
φουσκώνει ή άγανάχτηση, ξεχειλίζει ό θυμός, οί ροζιασμένες γροθιές ένώνουνται, ή μάζα, ή μεγάλη κι άξύπνητη μάζα ξυπνάει, άριστεροποιεϊται,
βρίσκει τό δρόμο της, το σωστό της δρόμο. Τόν βρίσκει μέσα άπ’ όλες τίς
τρικλοποδιές πού τής στήνει ή κυρίαρχη τάξη, τόν βρίσκει παρά τά λάθη, τά
στραβοπατήματα καί τίς παραπλανήσεις της. Αγωνίζεται ή μάζα ενάντια
στούς έκμεταλλευτές της, άγωνίζεται νά βρει το δρόμο της άπ’ τά δίχτυα
πουρριξαν γιά νά τήν παραπλανήσουν οί λογής-λογής άντεπαναστάτες πού
προσπαθοΰν νά τήν ξεγελάσουν μέ τή μάσκα τής έπανάστασης. Στό δρόμο
αύτό, στήν πορεία τής έξέλιξης της ή μάζα δυσκολεύεται σέ πολλά σημεία,
άγωνίζεται, παλεύει, παραπλανιέται, αίστάνεται τήν έλλειψη θεωρητικής
κατάρτισης, άνώτερου μορφωτικοΰ έπίπεδου, έχει άκόμα άνάγκη άπο καλ
λιτεχνική έξύψωση, άπό διαπαιδαγώγηση στό μορφωτικό καί καλλιτεχνικό
τομέα, πού παίζει τεράστιο ρόλο στήν όλη διαμόρφωσή της.
Καί δώ άκριβώς είναι πού βρίσκεται ό ρόλος μας, ό δύσκολος καί λεπτός
ρόλος πού παίζουμε καί θά παίζουμε γιά τήν τέτοια έξύψωση καί διαπαιδα
γώγηση τής μάζας.
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Πρέπει να μεταχειριζόμαστε δλα τά μέσα —θεωρία και τέχνη,— τόσο
μέσω τοϋ περιοδικοΰ δσο κα'ι με τήν όργάνωση τών Πρωτοπόρων για το
σκοπό αύτό.
Ποιά θεωρία; Τή θεωρία τοΰ Μαρξισμοΰ-Λενινισμοΰ, μέ φωτεινά πρα-

χτιχό παράδειγμα τήν δεχαπεντάχρονη νιχηφόρα εφαρμογή της στό 1/6 τής
■m-

Ποιά τέχνη; Τήν τέχνη κείνη πού μιλάει στίς μάζες ολόψυχα, δείχνοντας
πάντα τή μόνη άλήθεια για τό προλεταριάτο. Τήν τέχνη πού έκφράζει τούς

αμόλευτους πόθους χαί τίς νίχες των έχμεταλλευομένων προλεταρίων τοϋ
άλλου χόαμου χαί τών συνειδητών προλεταρίων τής Ε.Σ.Σ.Δ.
Είναι περιορισμένα τά μέσα μας; στενός ό κύκλος μας; Ό χι, κάθε άλλο
είναι ό πιό πλατειά άνθρώπινος. Τό μόνο γερό θεμέλιο στήν έποχή τής
γενικής άποσύνθεσης.
Κι’ έτσι βγαίνουν μονάχες τους άπ’ τά παραπάνω οί συγκεκριμένες,
ξάστερες καί άναγλυφικες θέσεις μας:
1) Είμαστε ένα κίνημα κι’ ένα περιοδικό που σκοπό του έχει τήν έξύψω
ση στό καλλιτεχνικό, μορφωτικό καί γενικά έκπολιτιστικό έπίπεδο τών καταπιεζομένων πλατειών μαζών.
Έχουμε σκοπό νά βοηθήσουμε στόν τομέα της τέχνης καί της διανόησης,
τό έπαναστατικό κίνημα τών έργαζομένων μαζών.
2) Ά π ’ τόν παραπάνω σκοπό βγαίνει ολοφάνερα πώς δεν μπορούμε νά
χλειστοΰμε μέσα στά πλαίσια τής τέχνης μόνο, μά άναγκαστικά θάγχαλιά

ζουμε χάθε έχδήλωση διανοητική.
3) Δεν μποροΰμε νά κάνουμε κανέναν συμβιβασμό —ακριβώς στόν τομέα
μας— με όποιαδήποτε γραμμή ψευτοεπαναστατική κι’ έχτρική ούσιαστικά
στήν άπελευθέρωση τοΰ προλεταριάτου, μά άπεναντίας έχουμε καθηκο καί
υποχρέωση νά δείχνουμε στή μάζα τόν ρόλο —καί στόν τομέα μας— τών
τέτοιων τάσεων.
4) Θέση σε μάς, καί στό περιοδικό, στίς γραμμές μας, έχει κάθε ειλικρι
νής καί τίμιος διανοούμενος, έργάτης κι’ άγρότης πού νοιώθει, πώς τό προ
λεταριάτο είναι ή τάξη πού σ’ αύτήν ανήκει τό μέλλον καί πού θέλει είλικρινά νά θέσει τήν τέχνη του καί τή θεωρητική του μόρφωση στήν ύπηρεσία τοΰ
άγώνα τών καταπιεζομένων, βοηθώντας τους νά φτάσουν σ’ ενα άνώτερο
μορφωτικό καί έκπολιτιστικό έπίπεδο. — Ό καθένας πού δονιέται άπό μιάν
άγάπη γιά τούς άδικημένους καί θέλει είλικρινά, τή νίκη τους είναι όλοπρόσδεχτος στίς γραμμές μας!
5) Δεν έχουν θέση κοντά μας, δχι μόνο οί φανεροί οχτροί τού προλεταριά
του, μά κ’ οί άντεπαναστάτες κάθε άπόχρωσης πού ευνουχίζουν τόν άγώνα
τών έκμεταλλευομένων κι έτσι —συνειδητά ή άσυνείδητα— γίνονται όργανα
της κυρίαρχης άντίδρασης.
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Νομίζουμε πώς με τίς παραπάνω γενικές γραμμές μπαίνουνε τά πρά
γματα στή θέση τους, διαλύονται οΐ αυταπάτες, δίνεται μιά οριστική άπάν
τηση σέ κείνους πού νόμιζαν πώς το περιοδικό μπορούσε νά γίνει μωσαϊκό
άντεπαναστατικών καί μικροαστικών τάσεων καί μαθαίνουν καί κείνοι —
πού γι’ αύτούς πρώτ’ άπ’ δλα ένδιαφερόμαστε— μαθαίνουν οί μεγάλες μά
ζες πούρχονται κοντά μας, τούς σκοπούς μας, τις θέσεις μας. Κι έτσι δυναμωμένοι μέ τό καθημερινό καινούργιο αίμα, πούρχεται άπ’ τά άμόλευτα
γερά στρώματα τοΰ προλεταριάτου καί τών διανοουμένων, προχωρούμε στό
μεγάλο μας εργο — τή μικρή συμβολή στό γενικόν άγώνα για μια παναν
θρώπινη κοινωνία ισότητας χωρίς έκμετάλλεψη καί πείνα».
Σύνδεσμος τοΰ ΚΚΕ μέ τή συντακτική επιτροπή παραμένει ό Μιλτιάδης
Πορφυρογένης ( Άγρια Βόλου 1903 - Πράγα 1958), δικηγόρος, μέλος αύτοΰ
τοΰ κόμματος άπό τό 1926 (μέλος της ΚΕ άπό τό 5ο συνέδριο, βουλευτής τό
1932 καί τό 1936) καί πρωτεργάτης στή σύσταση καί δραστηριοποίηση της
« Έργατικής Βοήθειας» (για τά κατοπινά δημοσιεύματα του βλ. παραπάνω
σ. 385, 391). Ή σύζυγός του Φούλα Χατζιδάκη ( Αθήνα 1905-1985), καθηγήτρια ξένων γλωσσών, μέλος τοΰ ΚΚΕ άπό τό 1930, αναλαμβάνει (μαζί
μέ τόν Ά . Πανσέληνο) τή γραμματεία της σύνταξης τοΰ περιοδικού καί
αφιερώνεται όλοκληρωτικά στήν αναβάθμισή του, τόσο στή μορφή δσο καί
στή σύνθεση της ύλης. Συνεξορίζεται, άπό τό καθεστώς της 4ης Αύγούστου,
μέ τόν Πορφυρογένη στήν Ανάφη καί τήν Κίμωλο, άπό δπου δραπετεύουν
τόν Μάιο τοΰ 1941 καί καταφεύγουν στήν Κρήτη (συμμετέχουν στήν άντίσταση κατά της γερμανικής εισβολής εύνοώντας τήν «πραγματική έθνική
ένότητα, παραμερίζοντας διαφορές, πικρίες ή μνησικακίες»' 'Επίσημα χεί
μενα, Ε ', 54-55). Στήν κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου ό Πορφυρογένης μετέχει
ώς υπουργός Έργασίας, έπανεκλέγεται μέλος της ΚΕ στό 7ο συνέδριο τοΰ
ΚΚΕ ( ’Οκτ. 1945), τό όποιο έκπροσωπεΐ στό συνέδριο τοΰ ΚΚ Γαλλίας
( 'Επίσημα χείμενα, ΣΤ ', 440-443), καί ώς ύπουργός Δικαιοσύνης μετέχει
στήν «Προσωρινή Δημοκρατική Κυβέρνηση τής Ελεύθερης Ελλάδας».
Κατά τήν ίδια περίοδο ή Χατζιδάκη άρθρογραφεϊ στήν Κομμουνιστική
'Επιθεώρηση (βλ. παραπάνω σ. 391) καί στα Ελεύθερα Γράμματα (βλ.
παρακάτω σ. 446). Ό Άσημάκης Πανσέληνος (Μυτιλήνη 1905 - Αθήνα
1984), δικηγόρος, Ιλκεται πρός τήν «κοινωνιστική» λογοτεχνία· άπό τόν
Νουμα καί άπό τίς στήλες της Νέας Επιθεώρησης καί τών Πρωτοπόρων
θά έμφανισθεϊ ώς σατιρικός ποιητής, ένώ στούς Νέους Πρωτοπόρους (βλ.
Ντουνιά, Λογοτεχνία, 110) θά έπιδοθεϊ κυρίως στήν κριτική καί τό δοκίμιο.
Συμμετέχει στήν Έθνική Αντίσταση, μετά τήν Απελευθέρωση δημοσιεύει
τούς σατιρικούς στίχους Μέρες οργής (1945), συνεργάζεται στα Ελεύθερα.
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Γράμματα, άρθρογραφεϊ στή Μάχη (βλ. τίς βιβλιοκρισίες «Γ. Βαλέτα, 7ο
προδομένο 1821η καί «Ν. Κατηφόρη, Ό άρχοντας», 28-10-1946, 2, καί
2-12-1946, 2) καί έκλέγεται βουλευτής Λέσβου τό 1950 της «Δημοκρατι
κής Παρατάξεως» (ώς έκπρόσωπος τοϋ ΣΚ -ΕΛ Δ- βλ. καί παρακάτω σ.
594). Ό Γιάννης Σιδερίδης (έκτελέσθηκε τό 1941 στο στρατόπεδο της
Λάρισας άπό τούς Γερμανούς) σπούδασε γιατρός στή Βιέννη (όπου αντι
προσώπευε ώς το 1927 το ΚΚΕ στή Βαλκανική Κομμουνιστική 'Ομοσπον
δία· βλ. παραπάνω σ. 272 καί τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, Β '
μέρος, σ. 287-288), στέλεχος της « Έργατικής Βοήθειας» μετά τήν έγκατάστασή του στήν Ελλάδα καί σύζυγος τής Ήλέκτρας ’Αποστόλου ( ’Αθήνα
1912 - εξοντώνεται άπό τούς Γερμανούς το καλοκαίρι τοΰ 1944 ) πού θά τον
«άποκηρύξει» μετά τή «δήλωση μετανοίας» το 1940 (Φλούντζης, Άκροναυπλία, 176,185, Πανσέληνος, Τότε, 253/254,361). Ό Θόδωρος Σκουρλής (Κεράσοβο Εύρυτανίας 1906 - ’Αθήνα 1969), δικηγόρος (με σπουδές
στή συνέχεια Πολιτικών έπιστημών στο Παρίσι καί τή Βόννη), δημοσιεύει
στή Νέα Επιθεώρηση (1928, 44) το ποίημα «Το χέρι» καί δίνει ένα μέρος
άπό το μεταφραστικό του έργο (πού έκδίδεται αύτοτελώς: Ν. Μπογκντάνωφ, Τί είναι προλεταριακή ποίηση, ’Αθήνα 1930’ Γ. Πλεχάνωφ, Τέχνη χαί
κοινωνία, ’Αθήνα 1932· Ν. Μπογκντάνωφ, Τό πρώτο κορίτσι, ’Αθήνα
1933· βλ. καί παραπάνω σ. 364) στούς Νέους Πρωτοπόρους. Πρίν έγκαταλείψει οριστικά τήν Ελλάδα (σταδιοδρόμησε στή Λατινική ’Αμερική καί τίς
Ενωμένες Πολιτείες ώς καθηγητής τής Ισπανικής φιλολογίας) θά μετάσχει στο Β ' «διεθνές συνέδριο τών συγγραφέων γιά τήν ύπεράσπιση τοϋ
πολιτισμοΰ» (πρβλ. «Le Ile Congrès international des écrivains pour la défen
se de la culture. Résolution» καί «Extrais des principaux discours», Commune,
άρ. 48, Αΰγ. 1937, 1409-1413, άρ. 49, Σεπτ. 1937, 5-85). Ή Πέρσα
Βλάση, φιλόλογος, σύζυγος τοΰ Λ. ’Αποστόλου, είχε οργανωθεί στήν ΟΚΝΕ
καί πρωτόλειά της είχαν δημοσιεύσει, μέ τήν παραίνεση τοΰ Πικροΰ («Γιατί
ύπερασπίστηκα», 483), στούς Πρωτοπόρους (γιά τήν κομματική της δράση
βλ. 'Ελεύθερος Άνθρωπος, 11-3-1931, 7, Ριζοσπάστης, 2-10-1932, 2).
Γ ιά τόν Σκυτάλη βλ. παραπάνω σ. 318, γιά τόν Κορδάτο καί τήν άποπομπή
του βλ. παρακάτω σ. 639. Τό 1933 ή συντακτική έπιτροπή διευρύνεται με
τή συμμετοχή τών Γ. Ζεύγου (βλ. παραπάνω σ. 340), Δ. Γληνοΰ (βλ. παρα
κάτω σ. 619) καί Νίκου Καρβούνη. Ό τελευταίος ( ’Ιθάκη 1880 - ’Αθήνα
1947), άφοΰ έγκατέλειψε τόν μοναρχισμό (βλ. « Ή κατάλυσις τής τυραννί
ας», Μέλλον, Β ', 1920, 655-657) καί τή Θεοσοφία (μέ έπιμέλεια δική του
έκδίδεται ή μετάφραση τοΰ Κρισναμούρτι, Ή ’Ατραπός, ’Αθήναι 1928),
συντάσσεται μέ τήν κομμουνιστική ’Αριστερά, μέσω τών άντιπολεμικών καί
άντιχιτλερικών έπιτροπών, καί έπιφυλλιδογραφεΐ στόν Ριζοσπάστη (συχνά
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μέ τό ψευδ. Κ. Μαυροθαλασσίτης).1 Κατευθύνει τήν πρωτοβουλία συσπεί
ρωσης της αντιφασιστικής νεολαίας (1936- βλ. παραπάνω σ. 293) καί οργα
νώνει τήν αντιστασιακή κίνηση « ’Αλήθεια» πού θά ένταχθεΐ στό ΕΑΜ,
όπως καί ό ίδιος ό έμπνευστής της πού θά άναλάβει τήν αρχισυνταξία της
’Ελεύθερης 'Ελλάδας (βλ. καί τίς νεκρολογίες τών Λ. Κουκούλα, ’Ελεύθερα
Γράμματα, 3,1947, 51, καί Κ. Καραγιώργη, Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση,
1947, 229-232). Στούς μόνιμους συνεργάτες τών Νέων Πρωτοπόρων ανή
κει ή ’Αλεξάνδρα Άλαφούζου άπό τό τέλος τοΰ 1933 (ήδη είχε γράψει στόν
Κύχλο τήν έργασία της «Προβλήματα προλεταριακής λογοτεχνίας»· 1933,
25-33) καί ώς ύπεύθυνη τοϋ περιοδικοΰ άπό τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1936, καί ό
Νίκος Κατηφόρης (Λευκάδα 1903 - Αθήνα 1967), δικηγόρος, διηγηματογράφος (τό 1922 έκδίδεται τό πρώτο του βιβλίο Τραβώντας τήν τρέλα),
συνεργάτης τών Νέων Βωμών, τής Νέας Σχέψης, τής Νέας 'Επιθεώρησης
καί τών Πρωτοπόρων καί χρονογράφος τοΰ Ριζοσπάστη (με τό ψευδ. «Προ
λετάριος»). Άνάμεσα στόν Κατηφόρη καί τήν Άλαφούζου, μετά άπό τήν
άρνητική βιβλιοκρισία της στό μυθιστόρημα Διχτατορία τοϋ Σατανά (Ριζο
σπάστης, 10-2-1935, 2), θά προκληθεΐ άντιδικία γιά τόν ρόλο τής «προλε
ταριακής λογοτεχνίας» στή δημιουργία «εχθρικής ψυχολογίας γιά τό φασι
σμό» (Ριζοσπάστης, 17-2-1935, 2· βλ. καί παρακάτω σ. 422).
Ά πό τήν ΰλη τοϋ περιοδικοΰ (Α ', Δεκ. 1931 - Δεκ. 1932· Β ', Ίαν. 1933
- Δεκ. 1933· Γ ', Ίαν. 1934 - Δεκ. 1934- Δ ', Ίαν. 1935 - Δεκ. 1935· Ε \
Ίαν.-Ίούλ. 1936):
Αγραφιώτης, Π., « Ό ταν ό γυμνοσάλιαγκας ρίχνει τό βρώμικο σάλιο του»
( Γ ', 277-277).
----- , «Ό ταν μεταφράζουν οί εύπρόσωποι εκπρόσωποι τοΰ μαρξισμοΰ» (Γ ',
315-317).
Αλαφούζου, Ά λ., «Μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σοβιετικής
ρωσικής λογοτεχνίας» (Β ', 300-305).
----- , «Γ. Καζαντζάκη, Γυναΐχεςη (Β ', 395-396).
----- , «Τό σοβιετικό θέατρο» (Β ', 340-341).
----- , « Ή σοβιετική καί ή άστική νεολαία» ( Γ ', 90-94).
----- , «Ν. Λένιν - W. Μ. Fritsche, Ό Λ. Τολστόι στόν χαθρέφτη τοΰ Μαρξισμοΰ»2 ( Γ ', 360-361).

1. «Γιά τήν υπεράσπιση τοΰ πνεύματος», «Ή 'ιστορική άναγκαιίτητα’», «Οΐ
διανοούμενοι καί 4 φασισμός», «Μ. Γκόρκι», Ριζοσπάστης, 23-6-1935,1· 19-4-1936,
3 1-4-1936, 3- 21-6-1936, 1/5.
2. T i πρωτότυπο: Ν. Lemn-G. Plechanow, L Ν. Tolstoi im Spiegel der Marxismus,
έπιμ-εΐσαγ Fritsche, Wien-Berlin 1928.
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«Κ. Πολίτη, 'Εκάτηη ( Γ ' , 1 53-154).
« Γ . Ρίτσου, Τρακτέρ» ( Γ ' , 4 3 4 -4 3 5 ).
« Γ . Ζάρκου, Ζωντανά πτώματα» ( Δ ', 75-7Θ).3
«Έ λ λ η ς Δασκαλάκη, Ιον Παρθεναγωγεΐον» ( Δ ', 112-1 1 4 ).
« Ή θέση μας πάνω στή λογοτεχνία» (Δ ', 1 21-123).
«Ν. Κατηφόρη, Ή δικτατορία τοΰ Σατανά» ( Δ ', 150-1 5 2 ).
«Τό ταξίδι τοϋ Ρ. Ρολλάν στη Σοβιετική Ένω ση» ( Δ ', 170-172).
« Ή άπάντηση μου στον Κατηφόρη» (Δ ', 23 5 -2 3 6 ).
« Ό καλλιτεχνικός δρόμος τοϋ Τολστόι» ( Ε ', 2 6 -2 7 ).

------, « Ή διάλεξη τοϋ X . Θεοδωρίδη» ( Ε ', 7 7-79).
------, «Γύρω άπό τόν Παλαμά» ( Ε ', 130-132).
------, « Ό Γκόρκι ? σβήσε» ( Ε ', 2 6 1 -2 6 2 ).
[άνυπόγραφο], « Γ . Πλεχάνωφ, Τέχνη καί κοινωνία» (Α ', 453).
’ Απέκας, Κ .,4 «Τό παιδί τοϋ χωριάτη» ( Α ', 4 3 5 -4 3 6 ).
------, « Ή ταξική πάλη τοϋ προλεταριάτου καί ή θρησκευτική άντίδραση»
( Α ', 4 4 7 -4 4 8 ).
Βάρναλης, Κ ., «Έ ν α γράμμα» ( Α ', 293).
------, «Διανοούμενοι λακέδες» ( Β ', 133-134).
------, «Διανόηση Ε .Ε .Ε .» ( Γ ' , 2 2 5 -2 29 ).
------, « Ό δεύτερος εξώστης» ( Γ ' , 50 8 -5 1 0 ).
------, « Ή λογική τοϋ λύκου» ( Δ ', 50 -5 2 ).
Βίγλας, Κ., « Ή έπαναστατική λογοτεχνία καί ό πόλεμος» ( Α ', 2 6 9 -2 7 0 '
βλ. καί παραπάνω σ. 402).
Βογιατζάκης, Σ ., «Μερικές άπορίες διατυπωμένες σ’ ένα φιλόσοφο» (Α ',
2 35 -237).
Βορεινός, Σ ., «19 χρόνια προδοσίας» ( Β ', 1 86-187).

3. Τό έργο αύτό προλόγισε ό Βάρναλης. Γιά τόν έκκεντρικό άφηγηματογράφο
( Άμαλιάδα 1902 - Αθήνα 1967) βλ. Κορδάτος, 'Ιστορία της νεοελληνικής λογοτε
χνίας, Β ', 755/756, καί τήν έπανέκδοση: Ή μεγάλη στρατιά, ’Αθήνα 1982, 7-8
(πρβλ. παραπάνω σ. 368).
4. Ψευδ. τοΰ Κώστα Ψυχογιοΰ (έκτελεΐται άπό τούς Γερμανούς στά χρόνια τής
Κατοχής· Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 113), καθηγητή Θεολογίας (βλ. άρθρο του στό
Δελτίο ΟΛΜΕ, Ζ ', 1931, 167-169) που στά ίχνη τοΰ Κορδάτου δημοσίευσε τή
σύνθεση: Ή αληθινή ιστορία της 'Εκκλησίας, Αθήνα 1933, ή όποΐα κατασχέθηκε
(βλ. «Δύο διαμαρτυρίες», Σοσιαλιστική 'Επιθεώρηση, 1, 1933, 345, «Δύο κατασχέ
σεις», Νέα 'Επιθεώρηση, β' περ. 1, 1933, 169, « Ό θρίαμβος τής αρλούμπας», Νέοι
Πρωτοπόροι, 2, 1933, 407* βλ. καί παρακάτω σ. 508).
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Γιανέλλης, Κ., «Κ. Βάρναλης, Ή αληθινή απολογία τοΰ Σωκράτη» (Α ',
114-115).
Γλόλφης, P ., « ’Απάντηση» ( Α ', 260).
Γλαφυρός, Μπ., «Γνώμες πάνω στή λογοτεχνία» ( Α ', 4 0 9 -4 1 0 ).
Γληνός (βλ. παρακάτω σ. 621).
Διαμαντίδης, Π .,5 « Ό ταξικός χαρακτήρας της αντιδραστικής φιλοσοφίας»
(Α ', 134-140).
’ Εργάτης τής πένας, «Οί μεταφράσεις μαρξιστικών έργων στή χώρα μας»
( Γ ' , 514-515).
Ζαχαρόπουλος, Κ., «Το αντιπολεμικό συνέδριο» ( Α ', 36 2 -3 6 4 ).
Ζεύγος, Γ. (βλ. παρακάτω σ. 346).
Θρακιώτης, Κ., « Ή λογοτεχνική παραγωγή καί ή κοινωνική μας έξέλιξη»
( Ε ', 270-271 ).
Καρβούνης, Ν., « Ό μόνος τρόπος» ( Α ', 25 4 -2 5 5 ).
------, «Έ κλο γές - Δημοκρατία - Δικτατορία» ( Α ', 3 52 -3 5 3 ).
------, «Φιλανθρωπία-άλληλεγγύη» ( Β ', 3 -4 ).
------, «Ούτοπία καί πραγματικότητα. Ή ένωση τών Βαλκανίων» (Β ', 4 5 48).
------, «Τό ξεψύχισμα τής Παγκόσμιας Διάσκεψης» ( Β ', 21 9 -2 2 1 ).
------, «Γιά μια συκοφαντική προσπάθεια» ( Γ ' , 79).
------, « Ε κκλη σία καί κράτος» ( Γ ' , 131-1 33 ).
------, « Ό τα ν ό Βάρναλης πρωτοφανερώθηκε στήν ποίηση» ( Δ ', 47 -5 0 ).
------, «Τό λαϊκό τραγούδι» ( Δ ', 8 9 -9 2 ).
------, « Ό Καβάφης καί τό έργο του» (Ε ', 4-10).
------, « Γ . Ρίτσου, Πυραμίδες» ( Ε ', 32 -3 3 ).
------, « Ή έλληνική διανόηση άπ’ τήν έπανάσταση τοΰ ’21» (Ε ', 8 1 -8 6 ).
------, «Τά έπιχειρήματα τών άπολογητών τοΰ πολέμου» (Ε ', 211 -21 5).
Καρθαϊος, Κ., «Το λατινικό άλφάβητο στα έλληνικά» ( Α ', 6 1 -6 2 ).
------, « Ή λογοτεχνική παραγωγή καί ή κοινωνική μας έξέλιξη» ( Ε ', 6768 ).
Καστρινός, Δ ., «Οί άρχειοφιλόσοφοι» ( Γ ' , 1 15-116).
Κατηφόρης, Ν., «Χρ. Γάιου, Τό σκουλήκι· Χρ. Λεβάντα, Ό ίσιος δρόμος»
( Α ', 156-157).
------, «Λ. Νάκου, Ή ξεπάρθενη» (1 9 3 2 , 194-195).
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------, « Ά π ό τά προβλήματα της προλεταριακής λογοτεχνίας» (Α ',8 8 -9 2 ) .
------, « Ή 'φιλανθρωπία’ στήν υπηρεσία τοϋ καθεστώτος» ( Α ' , 3 3-34· με το
ψευδ. «Πρωτοπόρος»).
------, «Έ ν α βράδυ μέ τό Βάρναλη» (Δ ', 4 4 -4 6 ).
------, «Παρατηρήσεις σέ κριτική» (Δ ', 2 3 4 -2 3 5 ).
Κλαδευτής, T ., «Γιά ενα έργατικό θέατρο» (Α ', 154).
Κορδάτος, Γ . (βλ. παρακάτω σ. 640).
Κορνάρος, Θ., «Πάνω στά προβλήματα της προλεταριακής τέχνης» (Α ',
4 3 9 -440).
------, «Τσακίζοντας τίς συνήθειες» ( Γ ' , 9 6-98).
------, « Ό σύντροφος της μάχης» ( Δ ', 179-181).
Κρητικός, Β ., « Ή ολομέλεια της παγκόσμιας έπιτροπής κατά τοΰ πολέμου
καί τοΰ φασισμοΰ» ( Γ ' , 3 5 2 -3 5 3 ).
Κωνσταντόπουλος, Σ ., «Κριτική τοΰ νέου έλληνικοΰ άστικοΰ κώδικα» ( Β ',
2 55 -259, 305-3 0 8 ).
------, «Σένα τά λέμε πεθερά για νά τ ’ άκούει ή νύφη» (Β ', 216-218· μέ τόν
Τάσο Χριστοφιλόπουλο).
------, «Α νοιχτή έπιστολή στον κύριο Τσάτσο» ( Β ', 108-112·-μέ τόν Τάσο
Χριστοφιλόπουλο).
Λουκίδης, Α., « Ή άνάσταση τών παλιών ιδανικών στή συνείδηση τών νέων
άνθρώπων» ( Γ ' , 88 -8 9 ).
Μινωτης, Ά λ ., «Μιά ιστορία πού γένηκε δημοτικό τραγούδι» (Δ ', 8 8 -8 9 ).
------, «Στόν καιρό της Τουρκίας» ( Ε ', 1 72-174).
Νάζος, Γ ., «Μ. Γκόρκι» (Α ', 2 0 6 -2 0 9 ).
Νάκου, Λ., «Ε ντυπ ώ σεις άπ’ τό συνέδριο» ( Δ ', 210).
------, «Πέθανε ό φίλος μας» (Δ ', 23 8 -2 3 9 ).
[------], «Διεθνικό συνέδριο τών συγγραφέων γιά τήν υπεράσπιση της κουλ
τούρας»6 ( Ε ', 1 86-192).
Νικήτας, Π., «Ε ντυπ ώ σεις άπό τό άντιφασιστικό συνέδριο τοΰ Παρισιοΰ»
( Β ', 222-224).
Νιρβάνας, Π., « Άπάντηση στήν Ιρευνα γιά 'τή λογοτεχνική παραγωγή καί
κοινωνική έξέλιξη’» ( Ε ', 28).

6. Οί Νέοι Πρωτοπόροι, πού δηλώνουν δτι αναγνωρίσθηκαν ώς «επίσημα δργανο
τοΰ έλληνικοΰ τμήματος» τής «Διεθνοΰς Ένωσης Συγγραφέων», καλοΰν τούς έγχώριους λΓ γοτέχνες νά συνδράμουν αύτό τό έγχείρημα, μολονότι δέν θά είχαν αντίρρηση νά
έκδοθεΐ άλλο περιοδικό «δταν τα μέσα τό έπιτρέψουν» («Για τήν υπεράσπιση τοΰ
πολιτισμοΰ», Σ Τ ', 241-242, «Για τήν υπεράσπιση τοϋ πολιτισμοΰ», Σ Τ ', 275).
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Ομάδα πρωτοπόρων ζωγράφων, «Μερικές σκέψεις γύρω άπό τή ζωγραφική
μας κίνηση» ( Δ ', 9 3-95).
Π., Λ., « Ή δημοκρατία καί ό φασισμός μορφές τής άστικής Διχτατορίας»
( Γ ' , 4 7 -4 9 ).
Πάνου, Β ., « Ό Έ γελ ος καί ό Μάρξ» (Α ',
Πανσέληνος, Ά ., « Ή γένεση τοϋ Χριστιανισμοΰ καί το κοινωνικό του περι
εχόμενο» (24-26).
------, «Τά τελευταία χρόνια τής Βυζαντινής αυτοκρατορίας» ( Α ', 76).
------, «Γ. Θεοτοκά, ’Εμπρός στό κοινωνικό πρόβλημα» ( Α ', 155-156).
------, «Κ. Καβάφης» ( Β ', 157).
------, «Το εργο τοΰ Ψυχάρη κι έμεΐς» ( Α ', 360-361).
------, «Κ. Βάρναλη, Τό φώς πού καίει » ( Β ', 33-34).
------, « Ή καταδίκη τών δικαστών» ( Ε ', 2 6 5-2 6 7 ).
Πελέκης, Π., «Π. Κανελλόπουλος, 'Ή πρόοδος τής τεχνικής καί ή οικονο
μία’» ( Β ', 3 16-3 1 8 , 35 5 -3 5 6).
Πηλείδης, T ., « Ό φουτουρισμός» ( Β ', 66).
Πολύβιος [=Ζεύγος, Γ.· βλ. παραπάνω σ. 346].
Πορφυρογένης, Μ., «Ρ. Λούξεμπουργκ» ( Α ', 4 7 -4 9 ).
------, «Δ. Πουρνάρα, 'Ιστορία τοΰ άγροτικοΰ κινήματος» ( Α ', 75).
------, «Β. Μαρσέλλου, 'Ιστορία τοϋ εταιρισμού » ( Α ', 115-116).
------, « Γ . Κορδάτου, 'Ιστορία τοΰ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος» (Α ',
155).
------, «Δ. Πουρνάρα, Ή οικονομική θέση τών αγροτών » ( Α ', 37 1 -3 7 2 ).
------, « Ή θανατική ποινή» (Α ', 191-192).
------, «Σωφρονιστικό σύστημα στή Σοβιετική Ένωση καί στον άστικο κό
σμο» ( Γ ' , 345-3 4 9 , 4 2 4 ,4 2 7 ) .
------, «Λένιν, Ά π ’ τόν Φλεβάρη στόν Όκτώβρη 1917» ( Δ ', 197).
Σ ., Α., «Οί 'βαθμιαίες καί έλάχιστες παραλλαγές’ στή θεωρία τής έξέλιξης
τοΰ Ντάρβιν καί De Vries» ( A ', 22 6 -2 2 7).
Σιδερίδης, Γ ., «Τά πενηντάχρονα τοΰ θανάτου τοΰ Ντάρβιν» (Α ', 217-2 2 2 ).
Σκυτάλης (βλ. παραπάνω σ. 318).
Σπιέρος (βλ. παρακάτω σ. 649).
Στάθης, Κ. [= Γεωργούλης, Κ .],7 «Κλασική φιλολογία καί άντίδραση» (Α ',
271-274).
------, « Ή έπιστήμη σάν έπάγγελμα» ( Β ', 203-2 0 6 ).
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[σύνταξη], « Ό Άνρύ Μπαρμπύς καί το Ιργο του» ( Ε ', 2 1 -2 4 ).
Σωρείτης, Γ ., «Γύρω άπό μιά διάλεξη» ( Δ ', 14 7 -1 4 8 , 2 3 0 -2 3 4 ).
------, «Στον αύλόγυρο τοΰ Πανεπιστήμιου» ( Ε ', 7 6 -7 7 , 194-1 9 5 ).
------, «Χιτλερική προπαγάνδα στήν άνώτερη έκπαίδευση» ( Ε ', 2 3 5 -2 3 6 ).
------, «Χάιδελμπεργκ καί Γερμανική έπιστήμη» ( Ε ', 2 7 7 -2 7 8 ).
Τετενές, Ν., «Γιά τήν προλεταριακή τέχνη. ’Απορίες» ( Α ', 35 6 -3 5 8 ).
Τριγιώτης, Π ., «Για τί ό κ. Σωμερίτης είναι σοσιαλφασίστας» ( Β ', 36 1 362).
’
Τσαβέας, Θ. Ν., «Λίγα λόγια γιά το Ρ. Ρολλάν» ( Α ', 110-1 1 2 ).
Τσακίρης, Σ τ., «Γιά τήν προλεταριακή τέχνη» (Α ', 35 8 -3 5 9 ).
Φλογαίτης, Ν., « Ό Κορδάτος, ό ιστορικός υλισμός καί ό Ζεύγος» ( Δ ',
168-169).
Φώτης, Δ . [= Γληνός, Δ . βλ. παρακάτω σ. 621].
Χατζιδάκη, Φ ., « Ό Λένιν για τήν κουλτούρα» ( Α ', 50-52).
------,
------,
------,
------,
------,
------,

«Πρώτες έντυπώσεις άπό τή Σοβιετική Ένω ση» ( Β ', 5 5-57).
«Ν. Κιτιάτη, Ό εργάτης πού βρηχε τό δρόμο row» ( Γ ', 74).
«Προλεταριακά μνημόσυνα» ( Γ ' , 19-20).
«Λ. ’Ακρίτα, Νέος με χαλάς συστάσεις ...» (Δ ', 193-1 9 4 ).
«Γύρω στο γλωσσικό ζήτημα» (Δ ', 1 72-173).
«Σ τα εβδομήντα χρόνια τοΰ Ρ. Ρολλάν» ( Ε ', 4 2 -4 9 ).

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
"Αλτμαν, Ί . , « Ή σοσιαλιστική τέχνη καί ό λαισμός» ( Ε ', 165-166).
Βιτφόγκελ, Κ., «Γκαΐτε», μτφ. Φ .Χ .Π . ( Α ', 1 77-180).
Γιοΰντιν, Π., «Πάνω στό ζήτημα της προλεταριακής σοσιαλιστικής κουλτού
ρας», μτφ. Κορ. Μακρή ( Α ', 40 1 -4 0 4 · Β ' , 14-17).
Γκάρντ, Δ ., « Ό ματωμένος δρόμος τοΰ γερμανικοΰ φασισμοΰ» ( Δ ', 20 3 206).
Γκόρκι, Μ., «Μέ ποιούς είσαστε μάστοροι τής 'κουλτούρας’» ( Α ’, 22 3 226).
------, «Μιλιταριστική ιδεολογία», μτφ. Κ. Ζαχαρόπουλου ( Α ', 39 3 -3 9 6 ).
------, «Προλεταριακός πολιτισμός» ( Γ ' , 26 5 -2 6 9 ).
------, «Εισήγηση στό Ιο συνέδριο τών Σοβιετικών συγγραφέων» ( Γ ' , 36 6 384).
------, «Τελικός λόγος στό Ιο πανενωσιακό συνέδριο τών συγγραφέων» ( Γ ',
385-394).
------, «Πρέπει νά προετοιμάσουμε άντικαταστάτες» ( Γ ' , 4 0 3 -4 0 4 ).
------, «Οΐ δύο πολιτισμοί» ( Δ ', 2 1 0 -2 1 6 ).8
8. Με αφορμή τό θάνατο τοϋ Ρώσου συγγραφέα δημοσιεύονται στόν Ριζοσπάστη
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Γκούριεφ, Γ . Α., « ’Αμοιβαίες σχέσεις Μαρξισμοΰ-Δαρβινισμοΰ» ( Α ', 989 9 ,1 8 8 - 1 8 9 , 2 6 6 -2 6 7 , 3 2 9 -3 3 0 , 4 1 2 -4 1 5 , 4 4 5-447· Β ' , 18-21).
Έ ν γκελς, Φ ., «Γιά το θάνατο τοΰ Μάρξ» (1933, ’Αφιέρωμα στον Μάρξ,
2 8-32).
------, « Ή έπιστημονική έρευνα καί οί οικονομικές σχέσεις» ( Γ ' , 2 1 4 -2 1 6 ).
"Ερεμπουργκ, Έ ., «Οί ήθικές άξιες καί τα ταλέντα» ( Γ ' , 1 6 9 -1 7 1 , 2182 2 0 ).
------, «Γύρω άπ’ τή συζήτηση πάνω στή μαρξιστική αισθητική» ( Δ ', 126128).
Ζντάνωφ, « Ή σοβιετική λογοτεχνία είναι ή πιό πλούσια σέ ιδεολογία» ( Γ ' ,
3 9 9 -4 0 2 ).
Fogarasi, Α., « Ή κρίση τής άστικής ιδεολογίας καί ό φασισμός» ( Γ ', 9-11)
[=Fogarasi, A., «La crise de l’idéologie bourgeoise et le fascisme», Cahiers
du Bolchévisme, 1934, 85 -9 0 ].
Gide, A., «Γνώμες για τήν Ε Σ Σ Δ » (A ', 4 4 3 -4 4 4 ).
------, « Ό φασισμός», μτφ. Κ .Β . ( Β ', 149).
------, «Λογοτεχνία καί έπανάσταση» (Δ ', 7-8).
------, « Ή κατάσταση τοΰ πολιτισμοΰ έξαρτιέται στενά άπ’ τήν κατάσταση
τής κοινωνίας» ( Δ ', 21 7 -2 2 0 ).
Κνίποβιτς, Λ. Ε ., « Ό Φ. Μέριγκ σαν κριτικός» ( Δ ', 139).
Κουρέλλα, Α., «Πληθωρισμός τοΰ άστικοΰ πολιτισμοΰ», μτφ. Α .Γ . (Α ',
2 6-28).
------, «Σοσιαλιστική βιομηχανοποίηση» ( Β ', 9-11).
------, «Ν. Μπογκντάνωφ, Τό πρώτο κορίτσι», μτφ. Θ. Σκουρλή (Β ', 6 7-68).
Κραφτσένκο, Κ., « Ή σύγχρονη σοβιετική τέχνη» ( Β ', 9 1-93).
Λένιν, Ν., «Για τή λογοτεχνία», μτφ. Θ. Σκουρλή ( Α ', 23).
------, «Για τόν Τρότσκι» (Α ', 366).
------, «Γράμμα» ( Α ', 388).
------, «Γιά τή σεξουαλική ζωή» (Α ', 407).
------, « Ή διαλεχτική τοΰ Κάρλ Μάρξ», μτφ. Δ .Γ . ( Β ', 5 4-55).
------, « Ή βιογραφία τοΰ Κ. Μάρξ» (1933, ’Αφιέρωμα στόν Μάρξ, 1-5).
------, « Ή κομμούνα τοΰ Παρισιοΰ» ( Γ ' , 102).
------, «Γιά τήν τέχνη καί τήν κουλτούρα» ( Δ ', 11-13· μαζί μέ τήν Κλ.
Τσέτκιν).

τά έξης κείμενα· Δ. Γληνός, «Όήρωας τής τέχνης» (21-6-1936,1, 5), Κ. Μαυροθαλασσίτης (βλ. παραπάνω σ. 419), καί Κ. Βάρναλης, «Πώς γνώρισα τόν Γκόρκι»
(28-6-1936, 3/4).
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Λεφέβρ, Ά ., « Ά π ό τή λατρεία τοϋ 'πνεύματος’ στό διαλεχτικό ύλισμό»
( Δ ', 59-60).
Λήμπνεχτ, Κ. (βλ. παραπάνω σ. 298).
Λουκιάνωφ, Σ ., «Μια έπανάσταση στή γλωσσολογία» ( Δ ', 56-58).
Λουνατσάρσκι, Ά ., « Ό Αένιν γιά τήν τέχνη» ( Α ', 9 3-94).
------, « Ό πολιτισμός στή Δύση καί στήν Ε Σ Σ Δ » (Α ', 122-1 2 4 ).
------, «Τά Σοβιέτ καί ό αφοπλισμός» ( Α ', 262).
------, «Μαρξισμός καί τέχνη» ( Β ', 1 01-104).
------, « Ό Μάρξ στήν τέχνη», μτφ. Λ. Γεωργιάδη ( Β ', 136-139).
Λούξεμπουργκ, P ., « Έ ν α γράμμα στή γυναίκα τοϋ Κ. Λήμπκνεχτ» (Α ',
73).
------, «Γιά τή λογοτεχνία» ( Δ ', 13-15).
Μαγιακόφσκι, Β .,9 «26-27 Φλεβάρη», μτφ. Μέμος Γεωργίου ( Α ', 127).
------, «Μαρς αριστερά», μτφ. Ρ. Μανάρα ( Α ', 166).
------, « Ώ δ ή στήν έπανάσταση», μτφ. Ρ. Μανάρα ( Β ', 132).
------, « Ό λόγος μου στή διάσκεψη της Γένοβας», μτφ. Ν.Κ. (Β ', 3 3 7 -33 8 ).
------, «Κουβεντούλα με τόν πύργο τοΰ Άϊφφελ» ( Ε ', 1 68-169).
Μάρξ, Κ., « Ή υλική καί πνευματική παραγωγή» ( Γ ' , 2 6 2 -26 3 ).
------, uΚεφάλαιο», «Οί 11 θέσεις για τόν Φόύερμπαχ», «Στή μνήμη τών
άγωνιστών τοΰ Ίούνη», « Ή έπανάσταση στήν Κίνα καί στήν Εύρώ
πη», « Ή γερμανιχή Ιδεολογίαν, «Προλετάριοι καί κομμουνιστές»
(1933, Αφιέρωμα στόν Μάρξ, 6-25).
Μιραμπέλ, Α., « Ή κοινωνική άποψη τοΰ γλωσσικοΰ ζητήματος στήν Ε λ λ ά 
δα» ( Ε ', 220-223· άπό τήν Humanité).
Monde, «Οί δολοφόνοι δικάζουνε» ( Β ', 173-174).
Μπαρμπύς, Ά ., «Έκκληση γιά τήν άντιπολεμική ένωση» ( Β ', 163-165).
------, «Τό άντιφασιστικό συνέδριο» ( Β ', 197).
------, «Διανοούμενοι καί έργάτες» ( Γ ' , 167-168).
------, «Τό μαζικό ξεσηκωμα τών γυναικών» ( Γ ' , 35 3 -3 5 4 ).
------, « Ό Λένιν καί ή φιλοσοφία» ( Ε ', 2 2 4 -2 2 7 ).
Μπογκντάνωφ, Ν., «Τό πρώτοχορίτσι», μτφ. Θ. Σ(κουρλή) (Α 167-168).
Μπουχάριν, Ν., « Ή ποίηση, ή ποιητική καί τά προβλήματα της ποιητικής
δημιουργίας στήν Ε Σ Σ Δ » ( Γ ' , 4 5 3 -4 6 3 , 49 4 -5 0 2 ).
Ντιμιτρώφ, Γ ., «Γράμμα στήν ισπανική νεολαία» ( Γ ' , 477).

9.
Γιά τήν πρόσληψη τοΰ Μαγιακόφσκι στήν Ελλάδα βλ. Νοϋτσος, «Ή λογοτε
χνική», 431, Ντουνιά, Λογοτεχνία, 158-173.

Η «ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΤΩΝ Δ I AΝΟΟΤΜΕΝΩΝ»
Ντόιτς, Α., « Ό καλλιτέχνης μπροστά στήν πραγματικότητα» ( Ε ', 175178).
Πανφέρωφ, Φ., «Για τον Γκόρκι» ( Α ', 390).
------, « Ό σοσιαλιστικός ρεαλισμός» ( Δ ', 181-184).
Piscator, Ε., «Το σοβιετικό θέατρο» ( Γ ' , 30 5 -3 0 7 ).
Πλεχάνωφ, Γ ., « Ή έπιστημονική μαρξιστική κριτική τής λογοτεχνίας» (Δ ',
178).
Πρενάν, Μ., «Βιολογία καί Μαρξισμός», μτφ. Β. ( Β ', 2 6 0 -2 6 2 ).
Ράντεκ, Κ., «Κ. Λήμπκνεχτ» ( Α ', 4 3 -4 6 ).
------, «Πιο ψηλά τή σημαία τοΰ σοσιαλιστικοΰ πολιτισμοΰ» (Β ', 1 65-167).
------, « Ή βαρβαρότητα τοΰ πολιτισμοΰ στή χιτλερική Γερμανία» (Β ' , 2 93294).
------, « Ή κρίση τοΰ καπιταλισμοΰ καί ή παγκόσμια λογοτεχνία» ( Γ ', 395398).
Ρολλάν, P., «Γκόρκι», μτφ. Θ. Ν. Τ(σαβέα) ( Α ', 108-110).
------, « Ή πατρίδα κινδυνεύει» ( Α ', 234).
------, «Έκκληση στο λαό τοΰ Παρισιοΰ» ( Γ ' , 325).
------, « ’Από τον αστικό ατομικισμό στήν προλεταριακή έπανάσταση» (Δ ',
124-125).
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Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ε υ ν ά ς :
τά έρείσματα τοϋ περιοδικού καί ή συμβολή του στήν άνάπτυξη τής έγχώριας λογοτεχνίας καί αισθητικής Θεωρίας.
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«ΣΤΟ ΣΤ Ρ Α Τ Ο Π Ε Δ Ο TO T Α Π Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Ο Υ ΕΠ Α 
Ν Α ΣΤΑ Τ ΙΚ Ο Υ ΚΙΝΗ Μ Α ΤΟΣ ΤΩΝ Ε ΡΓΑ ΖΟ Μ ΕΝ Ω Ν ΜΑ
ΖΩΝ,,1

« Ή παγκόσμια κρίση τοϋ καπιταλισμού, μετά τή λιγόχρονη άνάσα
της μερικής σταθεροποίησης τών έτών 1 9 2 5-1928, έπιταχύνει τήν
άποσυνθετική πορεία τής άστικής κοινωνίας. Ή χαρά τών άστών,
πώς θά ξεπεράσουν τή μεταπολεμική έπαναστατική μπόρα, σβύνει
μπρος στίς μεγάλες οικονομικές δυσκολίες καί κάτω άπό τά χτυπή
ματα τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος πού ξαναφουσκώνει άγριότερα.
Είναι ή τρίτη καί τελευταία2 φάση της μεταπολεμικής γενικής κρί
σης τοΰ καπιταλισμού, είναι ή μεταβατική περίοδος μέσα στήν οποία
ώριμάζουν τά στοιχεία μιας νέας κοινωνίας —της σοσιαλιστικής— ά
πό τήν άποσύνθεση της παλιάς — της άστικής.
Ό καπιταλισμός έξελίχθηκε ξεκάθαρα σε βασικό εμπόδιο γιά τήν
πάρα πέρα άνάπτυξη της άνθρώπινης κοινωνίας. Έ γινε ευεργετικός
γιά πάρα πολύ λίγους καί καταστρεφτικός γιά τούς πολούς. Γ ι’ αΰτο
οί ύπερασπιστές του λιγοστεύουν ένώ οί έχθροί του πληθαίνουν κι ή
έπαναστατική κίνηση ένάντια του φουσκώνει άπό παντοΰ.
Ή πολιτική της έντονότερης έκμετάλευσης καί πολεμικής κατά
χτησης άγορών, άναπαράγει μιά δλο καί σοβαρότερη πτώση τοΰ
βιοτικοΰ έπιπέδου γιά τίς μεγάλες λαϊκές μάζες πού όλο καί περισότερο σπρώχνονται σέ έπαναστατική δράση ένάντια της. Καί ό καπι
ταλισμός μέ τήν κρατική βία-τρομοκρατία, έξολοθρεύοντας τή συ
νειδητή πρωτοπορεία της έργατικής τάξης — τούς κομουνιστές,
προσπαθεί νά κρατήσει υποταγμένους τούς σκλάβους του καί νά
άνακόψει τον έπαναστατικό ρόλο της έργατικής τάξης.
’Ανεξάρτητα άπό τον έφαρμοστή κυβερνήτη, πού εχει μόνο τήν

1. [«'Ο δρόμος μας», Ίούν. 1933, 188-1 9 0 . Τό κείμενο έκφράζει τόν
προσανατολισμό τής νέας συντακτικής έπιτροπής τοΰ περιοδικού- πρβλ.
Ντουνιά, Λογοτεχνία, 109-110],
2. [Γ ιά τό θεώρημα αύτό βλ. παραπάνω σ. 51].
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πρωτοβουλία νά βρίσκει τούς δημοκοπικούς τρόπους με τούς οποίους
θά καμουφλάρει άπό τίς λαϊκές μάζες τήν καπιταλιστική πολιτική, ή
ίδια αντιδραστική πορεία άκολουθιέται καί στή χώρα μας. Ζωντανά
παραδείγματα άντίδρασης καί όπισ6οδρομικότητας είναι οί τρομο
κρατικοί νόμοι τοϋ ιδιώνυμου καί κατά τών υπαλλήλων, τό ξανα
ζωντάνεμα τοΰ μεσαίωνα στήν έκπαίδευση, ή φασιστικοποίηση τοΰ
Πανεπιστημίου, τά κηρύγματα στίς εκκλησίες κλπ.
Τό δημιουργημένο πνευματικό έποικοδόμημα της καπιταλιστι
κής κοινωνίας παίζει ενα βασικό ρόλο στό καμουφλάρισμα αύτό. Ή
άστική διανόηση έχοντας γιά βάση τίς ριζωμένες προλήψεις τών πιό
καθυστερημένων λαϊκών στρωμάτων καί τήν άμάθειά τους, έντείνει
τήν ένεργητικότητά της γιά νά συγκρατήσει στήν έπιρροή τοϋ πνευματικοΰ έποικοδομήματος της άστικής κοινωνίας τούς σκλάβους τοΰ
κεφαλαίου. Προσπαθεί νά διατηρήσει έτσι τή συντηρητικότητα τών
μαζών, νά σταματήσει τήν πρόοδό τους καί νά τίς γυρίσει πίσω.
Οί άστοί διανοούμενοι κάνουν άπονοημένες αντιδραστικές καί
όπισ6οδρομικές προσπάθειες γιά νά ζωντανέψουν στήν ψυχή καί τό
μυαλό τών σκλάβων τοΰ μεγάλου κεφαλαίου τήν πίστη καί τήν έλπίδα γιά πράγματα πού δχι μόνο έχασαν τήν άξία τους άλλα έπαψαν
καί νά τούς ένθουσιάζουν. Ή άστική λογοτεχνία, φιλοσοφία, ποίηση,
τέχνη καί γενικά διανόηση, σάν φρένο πια στήν έξέλιξη, προσπαθεί
νά συγκρατήσει τίς μάζες σέ ιδέες πού μεσουράνησαν στήν περίοδο
της άνόδου της άστικής τάξης σάν π.χ. τήν άπομίμηση τών προγό
νων, τή θρησκεία, τήν πατριαρχικήν οικογένεια, τήν ήθική τοΰ άνδρικοΰ μονοπωλείου, τό σεβασμό κάθε προγονικοΰ κλπ. — καί νά τίς
παραστήσει για αιώνιες καί απαραίτητες βάσεις κάθε άνθρώπινης
κοινωνίας. ’Αγωνίζονται γιά νά έπικρατήσουν οί ιδέες πού καί στά
περασμένα στάθηκαν καί στό μέλον θά είναι απαραίτητες γιά τό
πνευματικό άλυσόδεμα τών λαϊκών μαζών στήν άνορθωτική προσπά
θεια τής κεφαλαιοκρατίας δηλ. στήν πολιτική πείνας - πολέμου -φασισμοΰ.
Ό μπαμπούλας τοΰ κινδύνου πού άπειλεϊ μέ τό έπαναστατικό
προλεταριακό τσαλαπάτημα τό ΐδεοκρατικό τους μουσείο, είναι γιά
τήν άστική διανόηση δικαιολογία της άρνησης πού κάνουν σέ μερικές
άλλες 'αιώνιες αξίες’, πού είχε διακηρύξει ή τάξη τους, δταν έπαναστατικά έσπαζε τίς φεουδαρχικές άλυσίδες. Πρόκειται για τήν έλευ-
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θερία τοϋ πολίτου (σκέψης, λόγου, τύ π ο υ), γιά τή λαϊκή κυριαρχία,
γιά τό "ιδεώ δες’ έλεύθερο δημοκρατικο-κοινοβουλευτικό σύστημα
πού έξα σφ α λ ίζει τά πιό πάνω κα ί άλλα συνακόλουθα.
Σ τό ν τρόπο ό μ ω ς π ώ ς θά πρ α γμ α το π ο ιη θεί κα ί δικαιολογηθεί ή
αφαίρεση κά θε κα τα χτημ έν η ς ελευθερία ς άπό τ ά λαϊκά στρ ώ μ α τα ,
γιά νά έξα σ φ α λ ισ θ εΐ ή άστική κυριαρχία, χ ω ρίζο ντα ι οί ά στοί σ ε δύο
βα σικές τά σ ε ις. Ή μιά τά σ η υπ οσ τη ρ ίζει τήν άνάγκη νά μήν κα τα ρ γηθοΰν τυ πικά οΐ έλευθερ ίες α ύτές, για τ ί με α ύτές χρόνια τώ ρ α
σκορπούσαν α ύ τα π ά τες σ τίς έργα ζόμ ενες μ ά ζες γιά τή λαϊκή κυρι
αρχία το υς, θ εω ρ εί άναγκαΐο νά συ νεχισ τεί ή κοινοβουλευτική έκ μ ετά λ ευ ση τ η ς λαϊκής εύ π ισ τία ς, έπειδή νομ ίζει π ώ ς μ’ αύτήν εξα σ φ α 
λ ίζε τ α ι ή ά πα ραίτητη κοινωνική τά σ η γ ιά τήν κυριαρχία τη ς άστικής
τά ξη ς . Θ έλ ει νά ε π ιδ ιώ ξε ι τό συγκράτημα τώ ν έργαζομένων μαζών
στήν άστική έπιροή μ έ σοσια λιστική φιλολογία, ψευτοκοινωνική αλ
ληλεγγύη κα ί άστική ψ ευτοφιλανθρωπία. Ε ίνα ι ό μ ω ς σύμφωνοι, πα ράληλα, πρός τά πιό πάνω . Συμφωνούν νά στερηθούν οί εργαζόμενε^
μ ά ζες άπό κά θε έλευθερία πού μ πο ρ εϊ νά χ ρησιμ οποιηθεί σάν έπικίνδυνο δπλο στο ύς ά γώ νες το υς. Πρίν άπό δλα νά χτυπηθούν οί κομου
νισ τές — οΐ έπικίνδυνοι αύτοί ο ργα νω τές καί κα θοδη γη τές τη ς κοινω 
νικής έπ α ν ά στα σ ης— μ έ μιάν άγρια τρομ οκρα τία πού κά θε μέρα θά
γίν ετα ι μεγα λύ τερη . Εύνουχίζουν τό μ αρξισμό σέ σημείο πού νά τόν
παρουσιάζουν γιά π ρ ο στά τη το ϋ κα πιτα λισμ οΰ καί καλιεργοΰν τήν
α ύτα π ά τη τ η ς μ ετά β α ση ς στό σοσια λισμό μέ τήν καλή θέληση τη ς
'ά σ τική ς δημοκρατίας’ .
Α ύτο ί είναι οΐ σοσια λδημ οκράτες, ε ϊτ ε θέλουν νά έχουν τό δνομα
αύτό ε ϊτ ε δχι.
'Η άλλη τά σ η , έχοντας τό φόβο τ ή ς ά πότομη ς γενίκευσης τώ ν
λαϊκών έ ξεγ έρ σ εω ν , κ ά τω άπό τήν π ίεσ η τή ς κεφαλαιοκρατικής π ο 
λιτική ς πείνα ς - πολέμ ου - τρ ο μ οκ ρα τία ς, καί βλέπ οντα ς τή γρήγορη
άνοδο τοϋ έπ α να στατικοΰ κινήματος, δέν έ χ ει π ιά έμπιστοσύνη π ώ ς
μποροΰν οί δημοκρα τικές α ύ τα π ά τες νά τό συγκρατησουν, θ έλ ει νά
προλά βει τό γκρ έμ ισμ α τή ς κυριαρχίας τή ς ά στική ς τά ξη ς μ έ τήν
άνοιχτή βία γιά τήν έξολόθρευση τώ ν κομουνιστών κα ί τοΰ έπαναστα τικο ΰ ά πελευθερ ω τικοΰ κινήματος τώ ν σκλάβων τοΰ κεφαλαίου.
Τήν άνοιχτή δμ ω ς αιματηρή τρομ οκρα τία θ έλει νά τή σ τη ρ ίξει στήν
πνευμα τική καθυστέρηση έκατομυρίων έκμ ετα λευομ ένω ν, πού αν καί
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ένθουσιάζονται με απότομες μεταβολές καί δράση, έχουν άκόμα ρι
ζωμένες μέσα τους προλήψεις γιά παλιές αστικές ιδέες καί δεν έχουν
άκόμα πιστέψει στον έπαναστατικό απελευθερωτικά άγώνα τοϋ
προλεταριάτου. Αύτοί είναι οΐ φασίστες, είτε θέλουν νά έχουν το
όνομα αύτό είτε όχι.
Οί περισότεροι άπό τους αστούς διανοουμένους, μή έχοντας άκό
μα ξεκαθαρίσει όλότελα τήν άντιδραστική πορεία τους, βαδίζουν
έκλεκτικά, κάνουν συμβιβασμούς, περισότερο σοσιαλδημοκρατικούς
ή περισότερο φασιστικούς, άνάμεσα στίς δύο τάσεις. Μά βασικά τό
πράγμα δεν αλλάζει. "Ολοι τους πασχίζουν γιά τή συγκράτηση της
κυριαρχίας της άστικής τάξης καί για τό σκοπό αύτό γίνονται διαρκώς καί πιό αντιδραστικοί, πιό όπισθοδρομικοί, πιό στείροι.
Τό σάπιο αύτό πνευματικό έποικοδόμημα της άστικής κοινωνίας,
πού όχι μόνο δεν έξυψώνει τό έκπολιτιστικό έπίπεδο τών μαζών μά
τό κατεβάζει καί πού εχει για έκπροσώπους του τούς αστούς άντιδραστικούς διανοουμένους καί φανατικό ΰποστηριχτή του τόν ξεπε
ρασμένο κλήρο, χρειάζεται συστηματικά χτυπήματα για νά γκρεμι
στεί μια ώρα γρηγορότερα. Με μιάν αυστηρή κριτική τοΰ κεφαλαιοκρατικοΰ ρόλου του, πρέπει νά ξεμασκαρώνεται μπροστά στίς έργαζόμενες μάζες, νά φανερώνεται ή όπισθοδρομικότητά του καί νά
διαλύεται ή έπιροή του πάνω σ’ αύτές. Καί τό καθήκον αύτό έμπαινε
μπροστά στούς Νέους Πρωτοπόρους. Νά συγκεντρώσουν γύρο τους
όλους τούς διανοουμένους πού έχουν έπηρεασθεϊ άπό τόν κοινωνικό
άπελευθερωτικό έπαναστατικό άγώνα τοΰ προλεταριάτου, καί άφοΰ
ξεκαθαρίσουν έκείνους πού μποροΰν νά τό έξυπηρετήσουν άπό έκείνους πού τό βλάπτουν καί τό χτυποΰν πισώπλατα, να ξεμασκαρέψουν τό σάπιο άστικό έποικοδόμημα καί νά διευκολύνουν τήν άνά
πτυξη ένός προλεταριακοΰ πνευματικού έποικοδομήματος δημιουργόντας γύρο του συνειδητούς διανοούμενους έργάτες. Οί Néot Πρω
τοπόροι, δίνοντας παράληλα πνευματική τροφή, ωφέλιμη στίς
έργαζόμενες μάζες, θά συντελοΰσαν στήν έξύψωση τοΰ πνευματικού
καί έκπολιτιστικοΰ έπιπέδου των, στήν άνάπτυξη τής μεταξύ τους
αλληλεγγύης, στήν προώθηση τών διανοουμένων έργατών καί καλλι
έργεια κάθε καλιτεχνικής ικανότητας τοΰ ταλέντου τους. Ά ς δοΰμε
τώρα κατά πόσο άνταποκρίθηκαν στόν προορισμό τους αύτό, ιδιαί
τερα τόν τελευταίο ένάμιση χρόνο.
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Πρέπει πρώτα νά σημειώσουμε πώς πολοί άπό τούς συνεργάτες
τών Πρωτοπόρων δε βλέπανε τόσο εύρύ πεδίο γιά δράση στο περιο
δικό μας. Γύρο άπό τό ζήτημα αύτό άνάμεσα στούς συνεργάτες του,
έπανειλημένα ξεφύτρωσαν άντιγνωμίες καί κριτικές. Τό πράμα δέν
ειταν παράξενο. Μερικοί μάλιστα, λίγοι εύτυχώς, δταν βρήκανε τή
συνταχτική έπιτροπή αντίθετη, έχοντας δυνατό τό ύπόλειμα τοϋ
άτομικοΰ έγωϊσμοϋ καί νιώθοντας απογοήτευση για τόν αποκλεισμό
τών μικροαστικών αντιλήψεων τους, άπομακρύνθηκαν. Ό π ω ς μερι
κοί πού είχαν έλθει στούς Πρωτοπόρους μέ δρεξη καί ένθουσιασμό,
άλλά καί μέ μικροαστικά ΰπολείματα, παραξηγήθηκαν τόσο άσχημα
άπ’ τή συνταχτική επιτροπή ή μέλη της, πού απομονώθηκαν μέ τήν
'προοπτική’ πώς ή μελλοντική τους έξέλιξη τούς οδηγεί στη φασι
στική άντίδραση. Αύτό έγινε γιατί έλειψε ό κολεχτιβιστικός έλεγχος
της κριτικής πού δημοσιεύουμε. Πολοί δμως εΐταν έκεΐνοι πού πλη
σίασαν. Θά μπορούσαν νά πλησιάσουν πολύ περισότεροι έάν ή συν
ταχτική έπιτροπή λειτουργούσε κολεχτιβιστικά καί συστηματικότε
ρα. Ή άπομόνωση άκόμα τοϋ καλιτεχνικοΰ κύκλου σέ σημείο, πού
νά μήν έχει ούσιαστική γνώμη γιά τήν καλιτεχνική έμφάνιση τοΰ
περιοδικοΰ, αν καί είναι ό μόνος αρμόδιος γι’ αύτό, δείχνει πόσο
έλειψε ή κολεχτιβιστική δουλειά καί εύνοήθηκε ή συγκεντρωτική τά
ση. Ή παρακολούθηση της συνεργασίας καί ή στενή έπαφή μέ τούς
συνεργάτες εϊτανε πολύ έλατωματικές. Πολοί συνεργάτες έμειναν
χωρίς σοβαρή άπάντηση στή συνεργασία τους καί χωρίς καθοδήγηση
για τίς καλόβουλες προσπάθειες τους. Σ ’ αύτό όφείλεται τό γεγονός
δτι έλατώθηκε ή συνεργασία στα τελευταία φύλα καί δέν περιμένει
πια σειρά γιά νά δημοσιευτεί δπως συνέβαινε στα πρώτα φύλα (βλέ
πε ανακοινώσεις σχετικές στά 3 πρώτα φύλα). Χωρίς νά παραγνωρί
ζουμε τά σοβαρά βήματα πού έγιναν για νά συγκεντρωθοΰν καί βοηθηθοΰν στήν έξέλιξη τους οί έπαναστάτες διανοούμενοι γύρο άπό
τούς Νέους Πρωτοπόρους πρέπει νά διαπιστώσουμε πώς υπάρχουνε
πολύ μεγάλες δυνατότητες γιά νά φέρουμε μέ τό μέρος μας καί νά
δημιουργήσουμε πολούς άκόμα συνεργάτες ιδιαίτερα άπό τόν κύκλο
τών νέων. Οΐ Ν. Πρ? κατόρθωσαν καί ξεσκέπασαν μερικούς σάν τούς

3. [Βλ. παραπάνω σ. 87 καί παρακάτω σ. 627].
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Κορδάτο - Παπακωνσταντίνου - I. Μελά καί άλλους διανοούμενους
τροτσκιστές καί σκεπασμένους σοσιαλδημοκράτες, πού δε μπορού
σαν πειθαρχικά νά εξυπηρετήσουν το έπαναστατικό κίνημα, δντας
στήν έπιροή άντεπαναστατικών καί σοσιαλδημοκρατικών κατευθύν
σεων. Οΐ κύριοι αύτοί ξεμασκαρεύονται τώρα περισότερο, παζαρεύ
οντας τή συγκέντρωση γύρο τους όλων τών κατά καιρούς καί γιά
διάφορες αιτίες διωγμένων άπό τό Κ. Κ. στοιχείων, γιά τήν έκδοση
περιοδικού με τόν κλεμένο τίτλο της παλιάς πρωτοπορειακής Ν έας
'Επιθεώρησης δπου θά πουλιέται τό τροτσκιστικό καί σοσιαλδημο
κρατικό λαθρεμπόριο ύπό τό πρόσχημα έπαναστατικής διανόησης.
Προσπαθούν δηλαδή νά έκμεταλευτοϋν τήν παράδοση πού άφισε ή
Ν έα 'Επιθεώρηση γιά τήν έποχή της καί δταν βρισκόταν κάτω άπό
τήν έπιροή της συνειδητής πρωτοπορείας τοϋ έπαναστατικοΰ κινή
ματος καί πάνω σ’ αύτή νά στηρίξουν μιά διασπαστική προσπάθεια
σκορπόντας έντεχνα τή σύγχιση.
Στό ξεσκέπασμα τοΰ σάπιου άστικοΰ πνευματικοΰ έποικοδομήματος παρουσιάζονται οί περισότερες έλείψεις τών Ν. Π ρωτοπόρων.
Περιοδικά σάν τήν 'Έ ργ α σ ία , τήν Κ οινωνική Έ ρευν α, τήν Ί8 έα, τό
Σ ή μ ερα , δέν τά παρακολουθήσαμε μέ τήν αύστηρή κριτική πού θά
φανέρωνε τίς σοσιαλδημοκρατικές ή φασιστικές τάσεις πού υπηρετού
σαν άνοιχτά ή σκεπασμένα. ’Εξόν άπό τήν καλογραμένη μελέτη για
τίς πνευματικές μορφές της άντίδρασης, ή σάτυρα μερικών έκπροσώπων της άστικής διανόησης δέν φτάνει γιά νά τούς ξεμασκαρέψουμε. Άκόμα λιγότερο ξεμασκαρέψαμε τίς σοσιαλδημοκρατικές
πνευματικές έκδηλώσεις. Τή 'σοσιαλιστική κίνηση’ καί τήν άγροτική
τόν τελευταίο καιρό δέν τήν παρακολουθήσαμε.
Αύτό εύκόλυνε νά διαδοθεί πώς συνεργαζόμαστε μέ τύπους Σοφιανόπουλου, πράμα πού μάς άνάγκασε4 νά κάνουμε διάψευση στό
2ο φύλο τοΰ 1933. Άκόμα ή φιλολογία τών διαφόρων 'σοσιαλιστών’
της χώρας μας καί κυρίως τά περιοδικά τους 'σοσιαλιστική ζωή’ καί
'σοσιαλιστική έπιθεώρηση’ δεν κριτικαρίστηκαν καθόλου.
Γύρο άπό τα γεγονότα της Γερμανίας, τα οποία κρατούσαν σέ

4. [ « ’Εκείνοι πού δεν είναι συνεργάτες μας», 1933, 77/78].
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τόση συγκίνηση τίς έργαζόμενες μάζες, δεν γράφτηκε σχεδόν τίποτα.
Καί τό σπουδαιότερο είναι δτι με τήν άνοδο τοϋ Χίτλερ στήν άρχή
δέν άντιδράσανε οί Ν. 77. στο μικροαστικό ντεφετισμό πού κυρίευε
τούς μικροαστικούς κύκλους. Συνεπούμενα δεν έξηγήθηκε ό προδοτι
κός ρόλος τής σοσιαλδημοκρατίας καί τό πνευματικό άφιόνι πού
χρησιμοποιήσανε οΐ σοσιαλδημοκράτες διανοούμενοι γιά νά παραλύ
σουν τήν άντίσταση τών μαζών. Τέτοια παγκόσμια γεγονότα δέν
πρέπει ν’ άφίνονται στά χέρια της άντίδρασης.
Ή μόνη αντιφασιστική μελέτη, εϊταν τό άρθρο3 γιά τό 'Φουτου
ρισμό’, πολύ σύντομο καί όλότελα άδύναμο γιά νά ξεσκεπάσει τή
φασιστική διανόηση, πού καταχτά θετικά έδαφος καί στή χώρα μας.
Πρό παντός τελευταία βλέπουμε νά ένισχύεται σοβαρά ή φασιστική
τάση καί νά έρχονται σέ φώς έντυπα μέ άνοιχτό φασιστικό πρόγραμα
(Νέος Αιών, Νέαι Άρχαί ) ή καί νά γίνονται δημόσιες φασιστικές
διαλέξεις σάν τοΰ Ζαγαντσιάνου.
Στούς Ν. Πρωτ. έπιβάλεται ή ένταση τής πάλης σ’ όλες τίς
μορφές της διανόησης, μέ τό δημοκόπο φασισμό. Ή πείρα της άντιφασιστικής δράσης τών διανοουμένων σ’ άλλες χώρες πρέπει νά
έκλαίκευτεΐ δσο τό δυνατό γιά νά κατανοηθεΐ άπό τίς μάζες πόσο
άμεσο συμφέρον έχουν νά προστατέψουν ένεργά τίς καταχτήσεις τοΰ
πολιτισμού πού άπειλοΰνται σοβαρά άπό τή φασιστική άντίδραση
καί τήν ώμή βία.
Ή παρακολούθηση της πνευματικής κίνησης τοΰ έξωτερικοΰ, τό
σο της άντιδραστικής δσο καί της προλεταριακής, εϊταν έλάχιστη καί
μάς λείπουν οί συνεργάτες στό έξωτερικό.
Άκόμα καί της Σοβιετικής Ένωσης τό δημιουργούμενο πνευμα
τικό έποικοδόμημα — άν καί έπιασε πολές σελίδες τοΰ περιοδικού
μας— δέν παρουσιάστηκε μέ δλες τίς σοβαρές καταχτήσεις του,
γιατί δέν οργανώθηκε άρκετά καλά μιά στενή έπικοινωνία μέ τή
Σοβιετική διανόηση. Τό σπουδαιότερο δέ είναι νά φανερωθεί στίς
μάζες πώς οργανώθηκε τό πλατύ έκπολιτιστικό κίνημα στή Σοβιετι
κή Ένω ση, μέ τί τεράστιες δυσκολίες πάλαιψε, πώς έξεμηδένησε τίς

5. [Τ. Πηλείδης, « Ό φουτουρισμός»· βλ. παραπάνω σ. 423].
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γραφ ειοκρατικές καί σεχ τα ρ ισ τικ ές τά σ εις πού παρουσιάσθηκαν
στήν πορ εία του κα ί πόσο δ λες τ ίς κ α τα χ τ ή σ εις του τίς βά σισε στη
μ ά ζα , σ τή δημιουργική πνοή έκ τώ ν κ ά τω χάρις σέ μια συ στημ α τική
διαπαιδαγώ γηση τώ ν εργαζομένων.
Ά κ ό μ α περ ισότερη προσοχή π ρ έπ ει νά δοθεί στήν προώ θηση τη ς
κα λιτεχνικής δημιουργίας τώ ν έπ α ν α στα τώ ν καλιτεχνώ ν, ένθαρύνοντα ς τήν π ρ ω τοβ ουλία τους καί κα θοδηγώ ντα ς τήν έπ α ν α στα τική
τους διαμόρφωση. Ή ϊδια ή καλιτεχνική έμφάνιση τοϋ περιοδικοΰ
π ρ έπ ει νά β ε λ τ ιω θ ε ί καί νά αντανακλά ώ ς ένα ση μ είο τήν κα λ ιτεχ ν ική δημιουργία.
Ο ί πρ ο σπ άθειες γ ιά τή διόρθωση τώ ν πιο πάνω έλείψ εω ν είχαν
σάν π ρ ώ τη το υς έκδή λω ση τήν αναδιοργάνωση τη ς συ ντα χτικ ής έπ ιτροπης καί τί» μεγα λύ τερο πρ οσανατολισμό τοϋ περιοδικοΰ μ ας στήν
κο λ εχ τιβ ισ τική δουλειά. Σ τ ή μελοντική πορεία θά έπ ιδ ιώ ξο υ μ ε πάν
τα τή συμπλήρω ση τη ς συντα χτικής έπιτρ οπ η ς καί τοΰ κύκλου τώ ν
συνεργατώ ν μας μέ κά θε νέα ικανότη τα που θά ξεπ ρ ο β ά λ ει. Θά
έπ ιδ ιώ ξο υ μ ε άκόμα — καί ή άρχή εγ ιν ε— τή σύνδεση τώ ν συνεργα
τώ ν μας μ ετα ξύ το υς καί τήν κ α τά κύκλους ειδ ικό τη τα ς άνταλαγή
τ η ς π είρα ς το υς, δντας βέβαιοι π ώ ς αύτό θά συ ντελέσ ει πολύ στή
γρηγορότερη δια π αιδα γώ γηση. Ε κ ε ίν ο δμ ω ς κυρίω ς πού π ρ έπ ει νά
μά ς α πα σχο λήσ ει είναι το περιοδικό μ ας νά σ τη ρ ιχ τεί σ τή μ ά ζα , νά
γρ άφ εται καί νά έλ έ γ χ ε τα ι δσο τί» δυνατί» π ερ ισότερο άπ’ α ύτή, νά
άντανακλα τή ζω ή τ η ς κα ί τή δημιουργική ά π ελ ευθερ ω τική τη ς προ
σπ ά θεια καί νά έξυψ ώ νει τί» έκπ ο λ ιτισ τικό τη ς έπ ίπεδο.
Ή κριτική τη ς πορείας μας θά είναι πάντα ένας σοβαρός συμ πα 
ρ α σ τά της δημιουργικός γ ιά τήν πρ οσπ άθεια μα ς. Γ ι ’ αύτί» τή ζη τά μ ε
επίμονα. Ό π ω ς ζη τά μ ε τή συνεργασία κάθε τίμιου διανοούμενου
πού α ΐσ τά ν ετα ι τόν έα υτό του υποχρεωμένο νά πά ρει θέση στό στρ α 
τό π εδο τοΰ ά πελευθερ ω τικο ΰ έπ α ν α στα τικο ΰ κινήματος τώ ν εργ α 
ζομένων μα ζώ ν καί νά έν ώ σ ει τίς π ρ ο σπ άθειες του στόν ά π ελ ευθ ερωτικό κοινωνικόν άγώνα πού καθοδηγεί τό προλετα ριάτο».
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Τά Έλαίθΐρα Γράμματα

Κατά τη διάρκεια της Κατοχής δημοσιεύονται ορισμένα εργα διανοουμένων
της εύρύτερης Άριστερας (γιά παράδειγμα: Γ . Κορδάτος, 'Ιστορία τοϋ
γλωσσιχοϋμ<χς ζητήματος, Αθήνα 194 3 , Κ. Κούν, Ή κοινωνική θέση χαί ή
αισθητική γραμμή τοϋ Θεάτρου Τέχνης, Αθήνα 1943, Ά . Προκοπίου,
'Ιστορική εισαγωγή στή θεωρία τής τέχνης, Αθήνα 1943) πού συσπειρώ
νονται στο περιοδικό Καλλιτεχνικά Νέα (Μ. Αύγέρης, Ά ρ. Αλεξάνδρου,
Κ. Βάρναλης, Γ . Βαλέτας, Β . Βαρίκας, Κ. I. Δεσποτόπουλος, Στρ. Δούκας,
Γ . Κορδάτος, Ν. Κατηφόρης, Β . Ρώ τας κλπ.) καί ιδίως στούς Πρωτοπό
ρους, μηνιαίο «φύλλο τέχνης καί διανόησης» πού έπιμελοϋνται οί Μέλπω
Ά ξιώ τη , Μ. Αύγέρης, Ν. Καρβούνης καί Γ . Λαμπρινός (άρ. 1, Αΰγ. 1943,
ώς άρ. 5, Δεκ. 1943). Τήν τακτική τοΰ ΕΑΜ Καλλιτεχνών κωδικοποιεί ό
Αύγέρης (=Μ . Στεφανίδης, « Ή τέχνη γιά τή ζωή», άρ. 2 , Σ επτ. 1 9 4 3 ,2 -3 ):
«Δέν Θά μποΰμε τώρα σε στείρες συζητήσεις ποιά πρέπει νά ’ναι ή μορφή
της νέας τέχνης. Ό λ ες οΐ μορφές είναι δεχτές καί μόνο το περιεχόμενο
ένδιαφέρει, φτάνει το έργο τέχνης νά ’ναι αισθητικά άξιο ένός τέτοιου περιε
χομένου. Στήν ιστορική περίοδο πού περνούμε, άποστολή της τέχνης είναι νά
κλείσει σέ μιά πλατιά σύνθεση τά αισθήματα καί τούς πόθους τοΰ λαοΰ, νά
γίνει ή έποποιΐα τών άγώνων του, νά άναδείξει το ήρωικό πνεϋμα πού τούς
έμπνέει, νά συλλάβει τήν ώκεάνεια κίνηση τών μαζών πού άνεβαίνουν άπό
τή σκιά της άφάνειας στόν ήλιο της ιστορίας, νά έκφράσει τή δημιουργική
τους δράση γιά τήν έξύψωση της έθνικής καί της πανανθρώπινης ζωής».
Ποιήματα έγιναν τραγούδια τών ανταρτών, ένώ τίς αισθητικές τους άνάγκες
(μέσα άπό ένα συνδυασμό ψυχαγωγίας, σάτιρας καί πολιτικοΰ φρονηματισμοΰ) ικανοποίησε το «Λαϊκό Θέατρο» τοΰ Β. Ρώ τα (βλ. Ό άγώνας στά
ελληνικά βουνά, Αθήνα 1982) καί ή «Λαϊκή Σκηνή» τοΰ Γ . Κοτζιούλα (βλ.
τό άπάνθισμα Θέατρο στό βουνό, Αθήνα 1 976). Πρβλ. Γ . Βαλέτας, Οί
διανοούμενοι στόν άγώνα, εκδ. ΕΑΜ Αθήνας, Αθήνα 1945, Χρ. Γ ανιαρής,
« Ή έκδοτική δραστηριότητα στήν Κατοχή», Επιθεώρηση Τέχνης, 7
(19 6 2 ), 32 2 -3 3 5 , Α. ’Ελευθερίου [= Τ . Βουρνάς], «'Η λογοτεχνία της Α ν 
τίστασης», ’Ε πιθεώρηση Τέχνης, 2 (1 9 5 5 ), 2 9 4 -2 9 5 , Κ. Πορφύρης, « Ή
πνευματική Αντίσταση μέ νόμιμα μέσα», ’Επιθεώρηση Τέχνης, 7 (1 9 6 2 ),
3 3 6 -3 6 5 , Γ . Σταύρου, «Τό θέατρο στήν ’Ελεύθερη Ε λλάδα», 'Επιθεώρηση
Τέχνης, 7 (19 6 2 ), 3 7 6 -3 8 5 . Μ ετά τήν Απελευθέρωση έχουν βραχύβια τρο
χιά τά περιοδικά Καλλιτεχνικά Νέα (στούς συνεργάτες τους τώρα συγκα
ταλέγεται καί δ X . Θεοδωρίδης), ’Ελεύθερη Καμπάνα, Λογοτεχνία, Νέα
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Ζωή, Νέοι Σταθμοί, Πορεία, Τό Ταξίδι, Φιλολογικά Χρονικά, στά όποια
δημοσιεύουν κείμενα οί διανοούμενοι τής έαμικής Άριστερας κα'ι συχνά
διαμορφώνουν τή φυσιογνωμία τους. Τ α ’Ελεύθερα Γράμματα, άπό τον
Μάιο τοΰ 1945 ώς τον Μάρτιο τοϋ 1951, διευθύνονται άπό τον Δημήτρη
Φωτιάδη (Σμύρνη 1$9 8 - Άθηνα 1988), δημιουργό τοΰ περιοδικοΰ,1 πού
συνεχίζει τά Νεοελληνικά Γράμματα, καί μετά τήν έζορία του άπό τούς
Νικηφόρο Βρεττάκο (Κροκεές Λακωνίας 1912 - Άθηνα 19 9 1 ), Ί . Α γ γ έ
λου καί Στρατή Δούκα. Σύμφωνα με τό προγραμματικό κείμενο «Τί πιστεύ
ουμε» (5-5 -1 9 4 5 , 1-2) τοΰ Φωτιάδη, ό κύκλος τοΰ περιοδικοΰ διαθέτει τίς
ακόλουθες βεβαιότητες πού προσδιορίζουν τήν ταυτότητά του: «πρώτα καί
κύρια στον άνθρωπο», «ή τέχνη είναι μιά κοινωνική λειτουργία», «στά νιάτα
τοΰ τόπου μας», «ή Άθηνα δεν είναι το άπαντο για τήν πνευματική καί
καλλιτεχνική ζωή», «στό λαό μας», «ή προοδευτική καί ολοκληρωμένη δη
μοκρατία».

Π ρ ω τ ό τ υ π α χ ε ίμ ε ν α :
Άλαφούζου, Ά λ ., «Οί λογοτεχνικές σχολές στή Ρωσσία» (9 -1 1 -1 9 4 5 ,4 -5 ).
------, «Ν. Κατηφόρη, Ό άρχοντας» (1946, 214).
------, «Γιά τό σοβιετικό θέατρο» (1946, 2 2 4 , 228).
Ά ξιώ τη , Μ., «Α πορία άναγνώστη» (1946, 97, 100).
Αύγέρης, Μ., « Ό αληθινός Παλαμάς» (2 0 -7 -1 9 4 5 , 11-12- βλ. παραπάνω
σ. 327).
------, « Ή τέχνη γιά τή ζωή» (2 8 -9 -1 9 4 5 , 5/6).
------, «Έ ν α ς νέος κόσμος» (5 -1 0 -1 9 4 5 , 1-2).
------, « Ή λογοτεχνία τής Αντίστασης» (1 9 4 6 , 33, 35).

1.
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τορία στή Σίκινο (1936-1938' πρβλ Ζάρκος, Ή μεγάλη, 138, ΚΕ ’Ελέγχου τοϋ
ΚΚΕ, « ’Ανακοίνωση» καί Γ Λαμπρινός, « ’Επιστολή», Ριζοσπάστης, 9-12-1945, 2,
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τοπόρων (1943) καί άρθρογραφεΐ στήν 'Ελεύθερη 'Ελλάδα καί τόν Ριζοσπάστη (π.χ.
«Ή τέχνη στή Λαϊκή Δημοκρατία», 19-8-1945, 2- «Ή μεταφυσική τοΰ Καζαντζά
κη», 31-10-1946, 2 «Γ Βαλέτας, Ανθολογία», 16-1-1947, 2)
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Επιστήμονες καί διανοούμενοι τοΰ τύπου μας, «Έκκληση» (1946, 24 9 250).
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4. Πρβλ. τοϋ Ιδιου, «Ή παρακμή της ποίησης» καί «Ή περσοναλιστική θεωρία»,
Ό αΐώναζ μαζ, Β' (1949), 180-183, 83-85. Βλ. καί τον έπίμενο τόμο αύτοΰ τοΰ

«6
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Χατζής, Δ ., « Ή νεοελληνική παράδοση καί ή 'Ανθολογία τοΰ Γ . Βαλέτα»
(1947, 34).
Χατζιδάκη-Πορφυρογένη, Φ ., «Στά μονοπάτια τής ’Ανάφης» (2 1 -1 2 -1 9 4 5 ,
3)·
------, «Ρομαίν Ρολλάν» (1946, 22/23).
------, «I. Ν. Γρυπάρης» (1946, 59, 71).
------, «Γιά τή θέση καί τήν ποιότητα στήν τέχνη» (1946, 156).
------, «Ταξιδεύοντας με τον Έλυάρ» (1946, 191).
Βλ. κα'ι παρακάτω σ. 472.

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
Ά λμά ζω φ , Ε ., « Ή 'θέση’ στή λογοτεχνία», μτφ. Ο. Κίμων (1946, 3 0 8 , 323,
338, 3 54-355, 366).
Aragon, L., «Τά βαλτονέρια πάνω στή γη», μτφ. Στρ. Τσίρκα (1946, 128,
131, 167).
------, « Ό Μ. Γκόρκυ», μτφ. Ν.Π. (1946, 3 2 9 -3 3 0 ).
------, « Ή τέχνη 'έλεύθερη ζώνη’;» (1947, 82).
Barbusse, Η., «Σαφήνεια», μτφ. Γ . Α. Βασδέκη (1946, 9 2 -9 3 ,1 0 9 * άπόσπ.
άπό το περ. Clarté).
Benda, J., «Πατριωτισμός καί έλευθερία», μτφ. Ξ. I. Καράκαλου (1946,
136).
Γκόλντεριχτ, Σ ., « Ή αισθητική τοΰ Πλεχάνωφ», μτφ. Όρφ. Πετρανοΰ
(1947, 58-59, 74 -7 5 , 79).
Γκόρκι, Μ., « Ή τέχνη τοΰ γραψίματος» (1946, 64, 69).
Carter, D., « Ό βιολογικός πόλεμος» (1946, 2 9 7 -2 9 8 ).
Cayrol, J., «Ποΰ βαδίζει ή ποίηση», μτφ. Π. (1946, 200).
Cassou, J., «Saint-Just. Ή γαλλική έπανάσταση δεν τέλειω σε», μτφ. Σ.
Πατατζή (1946, 317-3 1 8 ).
Eluard, P., «Το γαλλικό πνεϋμα στόν πόλεμο», μτφ. Γ . Βαλέτα ( 1 9 4 6 ,1 6 ).
------, «Διανόηση κ’ άντίσταση» (1946, 153-154).
------, « Ό ποιητής» (1 9 4 6 ,1 7 1 / 1 7 2 ).
Έρεμπουργκ, Ή λ ., « Ή τύχη της Εύρώπης» (1 9 -5-1 9 4 5 , 9).
------, «Ειρήνη στόν κόσμο» (1950, 1 34-140).
Garaudy, R., «Καλλιτέχνες χωρίς όμοιομορφία» (1947, 72/73).
Καλίνιν, Μ., «Τά προβλήματα της σοβιετικής τέχνης», μτφ. Κ. Έλευθερουδάκη (9-11-194 5 , 3· 2 3 -1 1 -1 9 4 5 , 3-7).
Λάν, Ε ., «Τό ιστορικό μυθιστόρημα στήν Ε Σ Σ Δ » , μτφ. Λ. Νουάρου (1946,

48 )·(
Λουνατσάρσκη, Α., «Για τί αύτοχτόνησε ό Μαγιακόβσκη;», μτφ. Ά ρ . Α λ ε 
ξάνδρου (1946, 188/189).
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Matheron, Α., « Γ . Πλεχάνωφ, Ή τέχνη χαί ή χοινωνιχή ζωή» (1 9 5 1 , 2 2 9 232).
Maublanc, R., « Ά ν . Φράνς», μτφ. Σ. Πατατζή (1946, 4 5 -4 6 ).
Mounier, Ε., «Περσοναλισμός καί έλληνική παράδοση» (1 9 4 9 , 1 99-202).
Πάστερνακ, Μπ., « Ή τέχνη της μετάφρασης», μτφ. Γ . Δεληγιάννη-Ά να
στασιάδη (7-9-1 9 4 5 , 9).
Σαγκινιάν, Μ., «Λογοτεχνία καί έπιστήμη» (1951, 219-2 2 7 ).
Στανισλάβσκη, Κ. Σ ., «Θεατρική τέχνη», μτφ. Ά ρ . Αλεξάνδρου (1946,
244, 260, 277, 292· άπόσπ. άπά τό: Θέατρο χ ’ ηθοποιός, Άθηνα,
«Γκοβόστης» 1946).
Ά π ό τίς αυτοτελείς έχ8όσεις τών παραγόντων τοϋ περιοδικοΰ:
Ά ξιώ τη , Μ., Άπάντηση σε 5 ερωτήματα, Άθηνα 1945.
------, Πρωτομαγιά 1881-1945, Αθήνα 1945.
------, Οί Έλληνίδες φρουροί της Ελλάδας, Άθηνα 1945.
------, Αθήνα 1941-1945, Αθήνα 1946.
Αύγέρης, Μ., Ό Έλιοτ, ποιητής τοϋ 8υτιχοΰ χόσμου, Άθηνα 1946.
Βρεττάκος, Ν., Τό άγρίμι χαί ή χαταιγί8α, Αθήνα 1945 [βιβλιοκρισίες: Κ.
Βάρναλη, Ριζοσπάστης, 9 -9 -1 9 4 5 ,2 , Α. Τζελέπης (=Κ ω στέας), Πάλη
τών τάξεων, 2 3 -8 -1 9 4 5 , 1].
------, Ή παραμυθένια πολιτεία, Αθήνα 1946.
------, Δυό άνθρωποι μιλοϋν γιά τήν ειρήνη τοϋ χόσμου. Απόψεις πάνω στό
πρόβλημα τοΰ άνθρώπου, Πειραιάς 1949, έκδ. Πειραιχών Χρονιχών
[βλ. Μαρινάκης, « Ό περσοναλισμός», 2 8 4 -2 8 6 ' κατά τον ποιητή πρό
κειται για ψευδ. τής Έ λ λη ς Ίωαννίδη· βλ. Ά θ . Ν. Γκότοβος, Τό
μυθιχό χαί ίδεολογιχό σόμπαν τής ποίησης τοΰ Ν. Βρεττάχου, Αθήνα
1989, 73],
Καστανάκης, Θρ., Ή προδομένη Γαλλία, Αθήνα 1945 [βιβλιοκρισία: Ν.
Καρύδης, Ελεύθερα Γράμματα, 2 1 -9 -1 9 4 5 , 14].
Κορνάρος, Θ., Ό έστκυρωμένος λαός μου, Αθήνα 1945.
Λαμπρινός, Γ ., Μορφές τοΰ Είχοσιένα, Αθήνα 31945 [βιβλιοκρισία: Γ.
Βαλέτας, Ελεύθερα Γράμματα, 9 -6 -1 9 4 5 , 13].
------, Ή μοναρχία στήν Ελλάδα, Αθήνα 1945 [βιβλιοκρισία: Ν. Γ . Σβορώνος, Ελεύθερα Γράμματα, 1 4 -9 -1 9 4 5 , 14].
------, Τό δημοτιχό τραγούδι, Αθήνα 1947 [βιβλιοκρισία: Μ. Μ. Παπαϊωάννου, Ελεύθερα Γράμματα, 1947», 9 6-97].
Πατατζής, Σ ., Ματωμένα χρόνια, πρόλ. Μ. Αΰγέρη, Αθήνα 1946 [βιβλιο
κρισία: Ά ντ. Κόμη, 1 9 4 6 ,1 3 3 / 1 34 ],
------, Μεθυσμένη πολιτεία, Αθήνα 1948 [βιβλιοκρισία: Ά λ . Αργυρίου,
'Ελεύθερα Γράμματα, 1949],
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Σικελιανός, Ά ., Ό Χριστός στη Ρώμη, ’Αθήνα 1947, «Τά Νέα Βιβλία».
Φωτιάδης, Δ ., Ή άχνη τών σκλάβων, ’Αθήνα 195 0 [βιβλιοκρισία: Β .Ρ .,
Ελεύθερα Γράμματα, 1951, 2 3 7 -2 38 ].
'Από τή συνεργασία τους στον Ριζοσπάστη / Ρίζο τής Δευτέρας:
Αύγέρης, Μ., « ’Ελεύθερο καί δούλο πνεύμα» (8 -8 -1 9 4 6 , 2).
------, « Ή βιοθεωρία τοϋ Γληνοΰ» (2 5 -1 2 -1 9 4 6 , 2).
Βάρναλης, Κ., «Το ήμερολόγιο της Πηνελόπης» (4 -8 -1 9 4 6 ,1 , σε συνέχειες).
------, « Ή έλευθερία τής τέχνης» (2 1 -1 0 -1 9 4 6 , 1).
------, «Το νόημα τοΰ διωγμού τής Δημοτικής» (3-7-1947, 2).
Κοτζιούλας, Γ ., «Διανοούμενοι καί πολιτικοί» (5-5-1947, 2, 4).
Λεκατσάς, Π., «Το σύμβολο τής άρχαίας δημοκρατίας» (8-8 -1 9 4 6 , 2).
------, « Ό Νέρων, ό Γάλβας καί οί γραικύλοι» (4 -1 1 -1 9 4 6 , 4).
Στο Ε .Λ .Ι.Α . άπόκεινται τά ’Αρχεία τών Δ . Φωτιάδη καί τών Στρ. Δούκα,
Θρ. Καστανάκη, Θ. Κορνάρου, Γ . Λαμπρινού, Χρ. Λεβάντα καί Σ . Μαυροειδή-Παπαδάκη. Οί πήγες τοΰ περιοδικού είναι κείμενα σοβιετικών διανο
ουμένων (πού μεταφράζουν, μεταξύ άλλων, οί Όρ. Οίκονομίδης καί Λουκάς
Καστανάκης· βλ. Δ . Φωτιάδης, Ενθυμήσεις, ’Αθήνα 198 3 , 340) καί Γά λ
λων συναδέλφων τους πού δημοσιεύονται κυρίως στήν Humanité καί τή Nou
velle Critique. Ώ ς πρός τή γενική βιβλιογραφία, ιδίως γιά τό θέμα τής
τέχνης, βλ. παραπάνω σ. 430.

γ)

Ό 'Α ν τ α ίο ς

Τόν Μάιο τοϋ 1945 έμφανίζεται τό δεκαπενθήμερο περιοδικό «για τή μελέ
τη τών προβλημάτων τής ’Ανοικοδόμησης» 'Ανταίος. Ό π ω ς έξηγούσε ό
πρώτος διευθυντής του, τό δνομα αύτό συνδέθηκε με τήν έπίγνωση δτι πρό
κειται για έγχείρημα πού πηγάζει «άπό τίς νεαρές, γόνιμες δυνάμεις πού
φανερώθηκαν στό λαό μας» καί συνάμα συμβολίζει τόν «άγωνιστή γιά τά
δίκαια τών μικρών περιφερειακών λαών» (Θεοδωρίδης, « Ό μύθος», 31/32*
βλ. ώστόσο Ζέβγου, «Πρωτοπόροι», 569, Ζαχαριάδη, Ό αληθινός, 75·
πρβλ. τήν ταύτιση τών Μπολσεβίκων με τόν ’Ανταίο άπό τόν Στάλιν:
Κ Κ Σ Ε [μπ.], 'Ιστορία, 150). Τό περιοδικό θά καταστεί, άπό τόν Σ επτέμ 
βριο τοΰ ίδιου έτους, τό θεωρητικό βήμα τής «έπιστημονικής έταιρείας μελέ
της νεοελληνικών προβλημάτων» πού τιτλοφορείται « ’Επιστήμη - ’Ανοικοδόιιηση» καί άποσκοπεΐ στήν:
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«1. έρευνα καί μελέτη τών οικονομικών, τεχνικών καί κοινωνικών προ
βλημάτων τής ανόρθωσης καί τής ανοικοδόμησης τής χώρας, γιά τήν έξυπηρέτηση τοΰ λαοΰ καί τήν αδέσμευτη αξιοποίηση τών παραγωγικών της
δυνάμεων, στα πλαίσια μιας δημοκρατικής έξέλιξης καί μιας έθνικής καί
οικονομικής άνεξαρτησίας, βασισμένης στό πνεϋμα τής διεθνοΰς συνεργασί
ας.
2. έπεξεργασία θετικών λύσεων για όλα τά παραπάνω ζητήματα πού θά
μποροΰν νά χρησιμεύσουν στούς κρατικούς αρμοδίους πού θά διαχειρισθοϋν
ύπεΰθυνα καί μ’ έντολή τοϋ λαοΰ τά έθνικά καί οικονομικά ζητήματα τής
χώρβς'
3. διαφώτιση τών έπιστημόνων καί διανοουμένων στα προβλήματα πού
άποτελοΰν τό άντικείμενο μελέτης κι έρευνας τής Εταιρείας.
4. πλατιά καί έντατική έκλαίκευση τών μεγάλων προβλημάτων τής δη
μιουργικής άνάπλασης τής χώρας καί τών δόκιμων προτάσεων λύσης τους,
μέ τό διαφωτισμό καί τήν προετοιμασία τών εύρύτερων στρωμάτων τών
έργαζομένων πού θά κληθοΰν νά συνεισφέρουν τήν πολύπλευρη έργασία τους
στό άνοικοδομητικό έργο, ώστε ό λαός νά συνειδητοποιήσει μέσα του ξεκά
θαρα τά ζητήματα για νά ύποστηρίξει θεληματικά καί άποφασιστικά τήν
πραγμάτωσή τους.
5. συντονισμό καί τήν ένοποίηση τών προσπαθειών δλων τών έπιστημό
νων πού άτομικά ή όμαδικά άσχολοΰνται μέ παρόμοιες μελέτες.
6. ένταξη τών μελετών πού θά έγκριθοΰν τελικά άπ’ τήν Ε τα ιρεία σ’ ένα
οργανικά ένιαΐο πρόγραμμα, τεχνικής - κοινωνικής - οικονομικής πρόβλεψης
κι έφαρμογης πού θ’ άποτελέσει τή βάση γιά ενα σχέδιο τής άνοικοδόμησης
τής χώρας» ( ’Α νταίος, Α ', 184).
Ά π ό τήν ΰλη τοΰ περιοδικοΰ ( Α ': Μάιος 194 5 - Ίούλ. 19 4 6 - Β ' : Ίούλ.
1946 - Δεκ. 19 4 7 - Γ ' : 1948* Δ ' : 1 9 4 9 )1 μνημονεύουμε τά έξης κείμενα:
Αγγελόπουλος, Α.,2 ((Βάσεις καί σκοποί τοϋ σχεδίου παραγωγικής έργασί
ας» ( Α ', 71-74).
------, ((Οί κεντρικές άρχες γιά ένα μεταβατικό οικονομικό πρόγραμμα» (Α ',
295-298).
Αγγέλου, Γ ., ((Προϋπολογισμός γιά τήν άνασυγκρότηση τοΰ κεφαλαίου»
( Α ', 4 8 2 -4 8 6 ).
Αμπατζής, Ά λ ., « Ή άνοικοδόμηση καί τό πρόβλημα τής έργασίας» ( Α ',
146-148, 179-180).

1. Γιά τούς υπόλοιπους τόμους βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ Εργου.
2 Γιά τόν Άγγ. Άγγελόπουλο βλ παρακάτω σ 595
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Γιαννόπουλος, Θ., «Τ ά σημερινά προβλήματα τής ’Αγροτικής οικονομίας»
( Α ', 3 64-366, 4 2 4 -4 2 6 , 4 6 6 -4 6 8 ).
Γρανίτης, Π., «Το πρόγραμμα τής έθνικοποίησης στή Γαλλία» (Α ', 15-16,
2 2 ).
Δεσποτόπουλος, Ί ., « ’Ανοικοδόμηση» ( Α ', 13-15).
Δημάκης, Κ., «Τό πρόβλημα τοΰ έλληνικοΰ άστικοΰ κώδικα» (Α ' , 3 2 3 -3 2 6 ,
376-3 7 8 , 420 -4 2 2 ).
Δήμου, Γ ., «Έργασία καί Τέχνη» ( Γ ' , 140-144).
«ΕΠ -Α Ν», «Διακήρυξη» ( Α ', 2 6 1 -2 6 2 ).
Ζάκκας, ’Α., «Συλλογικαί συμβάσεις» ( Β ', 27 5 -2 7 6 ).
Ή λιοΰ, Ή ., « Ή όργάνωση τής διοίκησης τοΰ λαικοΰ κράτους για τήν ανοι
κοδόμηση» ( Α ', 196-199).
------, « Ή ιδιοκτησία τοΰ υπεδάφους» ( Α ', 293-2 9 5 ).
------, « Ή άξία τής έπιστημονικής μεθόδου καί οΐ σύγχρονοι αρνητές της»

( Γ ', 8-12).
Θεοδωρίδης, X .,3 «Προγραμματικό» ( Α ', 1-2).
------, « Ό μύθος τοΰ ’Ανταίου» (Α ', 29 -3 2 ).
Καλιτσουνάκις, Δ ., «Στατιστική άνασυγκρότηση» ( Β ', 276 -27 7).
Καραγιώργης, Κ., «Διεθνής οικονομική συνεργασία ή προκάλυμμα άμερικανικής οικονομικής κυριαρχίας» (Α ', 4 4 8 -4 5 0 ).
Κιτσίκης, Ν.,4 «Έ π ιστήμ η - ’Ανοικοδόμηση» ( Α ', 28 4 -2 8 6 ).
------, « Ή σημασία τής Φυσικής γιά τή φιλοσοφία» ( Β ', 2 5 0 -2 5 4 ).
Κόκκαλης, Π., «Σκέψεις γιά τήν όργάνωση νοσοκομείων» (Α ', 2 9 7 -2 9 8 ).
Κολόμβος, Γ ., «Οί κατευθύνσεις τής οικονομικής πολιτικής» ( Α ', 18-22).
Κουβέλης, Π., « Ή συζήτηση γιά τή βιωσιμότητα» (Α ', 162-163* πρβλ.
20 2-2 03 ).
Μπάτσης, Δ ., «Τό βασικό πρόβλημα τής άνοικοδόμησης» ( Α ', 2 -4 ).
------, «Πρόγραμμα άνοικοδόμησης ή 'έλεγχος τιμών’» ( Α ', 6 1 -6 5 ).
------, «'Ολοκληρωτισμός στήν οικονομία μας» ( Α ', 9 3 -100).
------, « ’Α. ’Αγγελόπουλου, Τ6 οικονομικό πρόβλημα της 'Ελλάδος» (Α ',
2 77-278).
------, «Για τί δέν άρχισε ή άνοικοδόμηση» ( Α ', 28 1 -2 8 2 ).
------, «Τό δίδαγμα τοΰ Γληνοΰ» ( Α ', 2 8 2 -2 8 3 ).
------, «Οικονομική άποσύνθεση καί 'πρόγραμμα άνασυγκροτήσεως’ » ( Γ ' ,
265-27 4).

3. Γ ιά τον X Θεοδωρίδη βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοϋ έργου
4 Για τόν Ν. Κιτσίκη βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
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Μάξιμος, Σ .,5 « Ή Ελλά δα είναι ή 'πρέπει νά γίνει’ βιώσιμη» (Α ' , 7 8-79).
------, « Ή κρίση τής έπιστήμης στήν Ελλάδα» ( Α ', 152-153).
------, « ’Απάντηση» στον Π. Κουβέλη ( Α ', 1 6 3 -1 6 6 - πρβλ. 203).
------, «Τό ελληνικό έξωτερικό έμπόριο» ( Α ', 222-2 2 5 ).
------, « Ή ανοικοδόμηση στο φώς τών άντιθέσεων τής σύγχρονης οικονομί
ας» ( Α ', 3 26 -3 2 8, 4 0 6 -4 0 8 ).
------, «Αύτοδιοίκηση καί άνασυγκρότηση» ( Α ', 4 5 7 -4 6 0 ).
------, «Τά ξένα σχέδια άνοικοδόμησης» ( Β ', 81 -8 5 ).
Μαρίνης, Γ ., « ’Απ’ τήν κρατικοποίηση τών ανθρακωρυχείων στήν ’Αγγλία»
( Α ', 472 -4 7 4 ).
Μ έξης, Δ .,6 «Τό πρόβλημα τής έγκληματικότητας καί ή λαϊκή άνοικοδόμηση» ( Α ', 100-1 0 3 , 115).
Νεφελούδης, Β ., « Ή μεταπολεμική κατάσταση και τά προβλήματα τής
άνοικοδόμησης» ( Α ', 4 3 1 -4 3 3 ).
Σακαντάνης, Κ. Β ., «Τό πρόβλημα τής παραγωγικής γής» ( Α ', 3 2 -3 9 ,
65 -7 0, 104-106).
Σαράντος, Ή ., ((Οΐ έπιστήμονες και τά προβλήματα τής ζωής χωρίς μετα
φυσική» ( Β ', 169-172).
Σιδερής, Κ., « Ό Α.Σ.Ο ., Κ .Τ .Δ .Ε .Π . κλπ. οργανισμοί έξωπαραγωγικής
εκμετάλλευσης» ( Α ', 153-1 5 4 , 1 67-171).
Τενεκίδης, Γ ., « Ή άπόφαση τοϋ άμερικανικοΰ δικαστηρίου τής Νυρεμβέρ
γης καί ή ιδιότητα τοϋ έμπολέμου» ( Γ ' , 75-80).
Aragon, L., « Ό πολιτισμός τών μαζών» ( Γ ' , 23 9 -2 4 1 ).
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δ)

ΚΚΕ καί έκπαιδευτικοΐ

I. Ή Νέα ’Αγωγή
Την εκδοτική ομάδα τοΰ περιοδικοΰ άπαρτίζουν «οπαδοί τοΰ έπαναστατικοΰ
μαρξισμοΰ» πού συγκρότησαν τή φιλοκομμουνιστική πτέρυγα τοΰ Ε κ π α ι
δευτικού 'Ομίλου κατά τή στιγμή τής διάσπασής του, δηλαδή οί Θ. Βλιζιώτης (άπό τη Γερμανική θά τροφοδοτεί στή συνέχεια με μεταφράσεις τούς
Νέους Πρωτοπόρους· πρβλ. τό άρθρο του «Έ ρ ρ . Ίψεν», Νεοελληνικά
Γράμματα, 15-1 2 -1 9 3 5 , 12), Ρόζα Ίμβριώτη (σ’ αύτήν μάλλον άνήκει το
ανυπόγραφο κείμενο: « Ή θέση τής διανοούμενης έργάτριας», πού άντιμετωπίσθηκε ώς «άσκοπη πολεμική» άπό τό δελτίο τοΰ «Συνδέσμου γιά τά
δικαιώματα τής γυναίκας»· Ό Άγώνας τής γυναίκας, άρ. 5 0 -5 1 , 1-8-1 9 2 7 ,
9) καί Ί . Ίορδανίδης.

Η «ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΤΩΝ Δ I AΝΟΟΤΜΕΝΩΝ»
Ό Θεόδωρος Βλιζιώτης ύπηρξε πρόεδρος τών «Φιλελευθέρων φοιτητών»
(1916) καί κατά τή διάρκεια τής επιστράτευσής του έλκεται άπό τίς κομ
μουνιστικές ιδέες (βλ. «Υπόμνημα τών ύπό τά όπλα λειτουργών Μέσης
Έκπαιδεύσεως», Παιδαγωγός, άρ. 1 8-20, 1 5 -5 -1 9 22 , 2 9 5 -2 9 6 ). Ό ταν
μετεκπαιδεύεται στήν Παιδαγωγική ’Ακαδημία ( 1925■ βλ. καί τή βιβλιο
κρισία του: «Ν. Καραχρίστου, Κοινωνική καί πρακτική μόρφωση», Ε ργα
σία, Β ' , 1925, 290) άπολύεται «έπί κομμουνισμω» (Π. I. Θεοδωρόπουλος
χ.&., ’Α ναίρεσις τών Μαρασλειαχών, ’Αθήναι 1 9 2 6 ,1 8 , 34 ), άπαλλάσσεται
με άθωωτικό βούλευμα καί έπιστρέφει στήν ύπηρεσία στό τέλος τοϋ 1926
(Τό Φώς, 2 6 -4 -1 9 2 6 , 6, Δημοκρατία, 3 0 -9 -1 9 2 6 , 3, καί 8 -1 0 -1 9 2 6 , 3).
Τακτικός συνεργάτης τοΰ περιοδικοΰ Τό Φώς καί πρωτεργάτης τής Νέας
’Αγωγής, είσηγεΐται τίς άπόψεις τών έκπροσώπων τοΰ «έπαναστατικοΰ
μαρξισμοΰ» στή συνέλευση πού οδήγησε στή διάσπαση τοΰ Έκπαιδευτικοΰ
'Ομίλου: ό σύλλογος νά «στηριχτή στίς έργαζόμενες μάζες, νά έγκολπωθή
τά ιδανικά τους, πού είναι καί πανανθρώπινα ιδανικά καί άποσπώντας μέ τή
βοήθεια τής κοινωνικής του δύναμης άπό τήν κυρίαρχη τάξη τίς δυνατές
έκπαιδευτικες μεταρρυθμίσεις, νά τίς βοηθήση στήν καλύτερη διεξαγωγή
τοΰ άπελευθερωτικοΰ τους άγώνα, πού είναι τέτοιος καί γιά όλη τήν άνθρωπότητα» ( 'Αναγέννηση, άρ. 9 -1 0 , Μάιος - Ίούν. 1927, 570). ’Επιτυγχάνει
νά περιληφθεΐ στούς ύποτρόφους γιά μετεκπαίδευση στό έξωτερικό (βλ.
έπιστολή του, 5-6 -1 9 3 0 , ’Αρχείο Βουτυρά, Ε .Λ .Ι.Α .), άπό όπου τόν άνακαλεΐ ή κυβέρνηση τών Λαϊκών (Νέοι Πρωτοπόροι, 2, 193 3 , 271 ■βλ. έπίσης
τό άρθρο του: «Σχολείο καί Ζωή», Δελτίο ΟΛΜΕ, Ζ ' 1 9 3 1 / 1 9 3 2 ,1 7 8 -1 8 0
ώς 369-372· πρβλ. σ. 283).
Ή Ρόζα Ίμβριώ τη ( ’Αθήνα 1 8 9 8 -1 9 7 7 - βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύ
τοΰ τοΰ έργου, Β ', μέρος, σ. 47 0 ) θά άποκοπεϊ σύντομα άπό τή συσπείρωση
τών έκπαιδευτικών τοΰ Κ Κ Ε (οριστικά τό φθινόπωρο τοΰ 1927, προτιμών
τας νά μείνει «καλύτερα μόνη», όταν χλευάζεται διαδοχικά άπό τή Νέα
'Αγωγή ό Δελμοΰζος· βλ. άδημοσίευτη έπιστολή της πρός τόν τελευταίο30 -1 0 -1 9 2 7 ). Κατά τήν ίδια περίοδο διακόπτει έπίσης τή συνεργασία της
—γιά νά μήν «άνήκει σέ ομάδες, όπως καί σέ κόμματα»— μέ τήν 'Αναγέν
νηση (όπου έκτός άπό τήν άρθρογραφία καί τή συμμετοχή της στή συζήτηση
γιά τούς «κοινωνικούς νόμους» μετέφρασε μέ τά άρχικά Κ.Ν. τήν έργασία
τοΰ A. Deborin, « Ή διαλεχτική φιλοσοφία τοΰ Λένιν», άρ. 8 , Ά πρ. 1927,
44 5 -4 5 2 , άρ. 9 -10, Μ άιος-’Ιούν. 1927, 5 0 0 -5 0 5 [=«Lenin über die Dialek
tik», Unterdem Banner des Marxismus, 1 ,1 9 2 5 / 1 9 2 6 ,4 0 3 -4 1 1 ], δημοσιεύ
οντας όρισμένα κείμενα κυρίως στό Δελτίον τής Ο ΛΜ Ε (π.χ. « Ή άξιολόγηση στήν ιστορία», Ζ ', 1931/1932, 4 6 0 -4 6 4 · πρβλ. Μελέτη-Κριτική, άρ.
3, 1932, 1-4) καί χρησιμοποιώντας στή μετάφραση άρθρων τοΰ Spranger
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τήν Καθαρεύουσα (γεγονός πού δεν άφησε ασχολίαστο ό Γληνός- πρβλ.
Δελτίον ΟΛΜΕ, Ζ ', 1931, 182). Τ ό 1933 δημοσιεύει τό πρώτο μέρος τών
Μεθοδολογικών προβλημάτων μέ τίτλο Ή Διαλεχτική τοΰ Hegel, χωρίς ή
προσεχτική αύτή εκθεση τοϋ «αδιεξόδου», στό όποιο Ιφτασε ό Γερμανός
φιλόσοφος στήν απόπειρα του νά θεμελιώσει τή διαλεκτική στή μεταφυσική
γνωσιοθεωρία, νά προδίδει τήν παλαιότερη θητεία τής Ίμβριώτη στόν μαρ
ξισμό. Σ έ κάθε Λερίπτωση ή διαλεκτική εμφανίζεται, μέ τήν προσφυγή στόν
Ν. Hartmann καί τόν Croce, ώς Προκρούστης πού «κολόβωσε δχι μόνο τή
νόηση άλλά πολύ περισσότερο τήν πραγματικότητα, τή ζωή» (5 2 , 45/46).
Μέ τήν παλινόρθωση τών φιλομρναρχικών πολιτικών δυνάμεων στήν κυβερ
νητική έξουσία (πρβλ. Νέοι Πρωτοπόροι , 2, 1933, 2 72, καί 3, 1934, 444)
μετατίθεται δυσμενώς στίς Σέρρες (1933) καί στό δεύτερο χρόνο τής μεταξικής δικτατορίας της άνατίθεται ή διεύθυνση τοΰ «Προτύπου Είδικοϋ Σχο
λείου» Αθηνών, σέ μιά περίοδο «μετακαταστροφική» («Τό Πρότυπον Είδικόν Σχολεΐον ’Αθηνών», Παιδαγωγική , Β ' , 1938, 142-147" πρβλ. Νέα

Εστία, Κ Ζ ', 1940, 190).
Ό ’Ιορδάνης Ίορδανίδης (Σιγή Κωνσταντινούπολης c. 1885 - Ε Σ Σ Δ c.
1941) έξακολουθεΐ νά δέχεται έπιθέσεις (βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ
τοϋ 2ργου, Α ' μέρος, σ. 450/451) άπό τόν άλεξανδρινό τύπο (πρβλ. Ριζο
σπάστης, 1 8 -4 -1 9 2 4 , 2), συμμετέχει στίς συζητήσεις τοΰ Έκπαιδευτικοΰ
’Ομίλου, διατυπώνοντας τό έρώτημα αν θά έπιτευχθεϊ ό στόχος του «μέσα
στό άστικό καθεστώς» ( Έργασία, 2, 1925, 23 3 ), καί άναγκάζεται άπό τόν
Δελμοΰζο, στή δίνη τών «Μαρασλειαχών», νά παραιτηθεί άπό διευθυντής
τοΰ Προτύπου Δημοτικοΰ Σχολείου τής Παιδαγωγικής ’Ακαδημίας (X. Νοΰτσος, Ή Ρ. Ίμβριώτη, 26). ’Ιδιωτικός έκπαιδευτικός πια (μέ τά ψευδ. Β.
’Αγγελόπουλος καί Π. Χαρίσης συγγράφει σχολικά έγχειρίδια), μέλος τοΰ
Κ Κ Ε ήδη μετά τήν άφιξή του στήν Ελλάδα, πρωτοστατεί στή σύσταση τών
«Φίλων τής Ε Σ Σ Δ » (1 9 3 1 ), μετέχει στήν « ’Αντιπολεμική ’Επιτροπή» πού
δημιουργήθηκε μέ τήν πρωτοβουλία τών Πρωτοπόρων (βλ. παραπάνω σ.
2 8 8 ), μεταφράζει — μέ άπόφαση τής ήγεσίας τοΰ Κ Κ Ε ( Επίσημα κείμενα,
Γ ' , 4 9 4 )— τό Κομμουνιστικό Μανιφέστο (1933· βλ. παραπάνω σ. 259)■
ήδη άπό τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1932 μετέφραζε στόν Ριζοσπάστη άποσπάσματα άπό τό βιβλίο τοΰ Μ. Beer Γενική 'Ιστορία τοΰ σοσιαλισμοΰ καί
άρθρογραφεΐ μέ ψευδώνυμο ή άνυπόγραφα (στή στήλη: « Ή γωνιά τών εκ
παιδευτικών») στούς Νέους Πρωτοπόρους. Τό 1935 καταφεύγει στήν Ε Σ 
Σ Δ , δπου θά στελεχώσει τό έλληνικό Διδασκαλείο τοΰ Κρασνοντάρ καί θά
συνθέσει ’Αναγνωστικά γιά τίς άνάγκες τών σχολείων τής έλληνικης μειονό
τητας (Καρπόζηλου, «Έλληνική έκπαίδευση», 2 75, 3 0 3 , 30 6 ). Θά διωχθεΐ
κατά τίς έχκαθαρίσεις τοΰ 193 8 (πρβλ. Κ. Τσαλαχούρης, Ό ελληνισμός,
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243) καί θά θανατωθεί λίγα χρόνια αργότερα άπό το σταλινικό καθεστώς.

Έ ργα:
Νέα ’Αγωγή, Ή. Μηνιαίο παιδαγωγικό δελτίο, Α ', άρ. 1 ( Ίαν. 1927) - άρ.
11-12 (Νοέμβρ.-Δεκ. 19 2 7 ), Β ', άρ. 1 ( Ίαν. 1928) - 4 ( Ά π ρ. 1928):
[άνυπόγραφο], «Σχολείο καί κοινωνία» (άρ. 1, Ίαν. 1927, 2-3).
------, «Οί παιδαγωγικές ιδέες τών μεγάλων σοσιαλιστών» (άρ. 1, 8-10).
------, «Το κέρδος μας άπ’ τήν άστική παιδαγωγική» (άρ. 1, 11-12).
------, «Λυτρωθήτε άπό τά δεσμά τής πλάνης καί τής πρόληψης» (άρ. 2,
Φεβρ. 1927, 1-3).
------, «Κοινωνία-σχολεΐο-δάσκαλος» (άρ. 2, 3-7).
------, « Ή κρίση τοΰ έκπαιδευτικοΰ δημοτικισμοΰ» (άρ. 2, 7-10).
------, « Ή σημερινή παιδεία δργανο τής άστικής τάξης» (άρ. 2, 10-12).
------, «Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τής 'Αναγέννησης καί ή άποψή μας»
(άρ. 3, Μάρτ. 1927, 1-7).
------, « Ή Διεθνής τών Έργατών τής Παιδείας» (άρ. 3, 11-15).
------, « Ή εκπαιδευτική άντίδραση καί το καθήκο τών δασκάλων» (άρ. 4,
Ά πρ. 1927, 1-2).
------, «Γύρω άπό τήν κρίση τοϋ έκπαιδευτικοΰ δημοτικισμοΰ» (άρ. 4, 2-5,
άρ. 5, 5-7).
------, «Το συνδικαλιστικό κίνημα τών δασκάλων» (άρ. 4, 5 -7 , άρ. 5, 3 -5 , άρ.
6, 3-5).
------, « Ή κριτική μας πάνω στο σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα» (άρ. 4,
8-1 0).
------, « Ή Διεθνής τών Έργατών τής Παιδείας» (άρ. 4, 10-12).
------, « Ή παιδεία καί ή έπιστήμη στή χώρα... τών ’βαρβάρων’» (άρ. 4,
13-15).
------, « Ή Θ ' συνέλευση τοΰ διδασκαλικού κλάδου καί τό διασπαστικό κίνη
μα» (άρ. 5, Μάιος 1927, 1-2).
------, « Ή άγροτική έκπαίδευση» (άρ. 5, 2-5).
------, « Ή θέση τής διανοούμενης έργάτριας» (άρ. 6, Ίούν. 1927, 1-2).
------, «Ταξική άγωγή» (άρ. 6, 10-12).
------, «Ό ραματισμός καί πνευματική άναγέννηση» (άρ. 7-8, Ίούλ.-Αΰγ.
1927, 5-8).
------, « Ή Διακήρυξη τοϋ Όμίλου άπό τή δική μας άποψη»1 (άρ. 7 - 8 ,8 -1 0 ,
άρ. 9-10 , 5-6).

1.
Βλ. καί Π.Κ. [=Κ. Σκλάβου], « Άπ άφορμή μι5ς διακήρυξης τοΰ Έκπιιδευτι/.οϋ Όμίλου» (Ριζοσπάστης, 24 ώς 31-8-1927, 3).
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------, «Κα'ι άλλα κρούσματα» (άρ. 7-8, 10-11).
------, «“Ας κινηθούμε ένάντια στήν ’Αντίδραση» (άρ. 9 -10, Σ επ τ .-Ό κ τ .
1927, 1-3).
------, « Ό θρίαμβος της ύπεραντίδρασης» (άρ. 1 1-12, Νοέμβρ.-Δεκ. 1927,

1- 2 ).
------, « Ό κλάδος θά νικήσει τήν άντίδραση» (άρ. 11-12, 2 -4 ).
------, «Το ελληνικό Πανεπιστήμιο γιά τή 'σωτηρία τών κοινών’» (άρ. 11-12,
4 - 7 ) . ...........................................................................................................
------, «Οί αυριανοί έπιστήμονες στά νύχια της Ιερ ή ς Ε ξέτα σ η ς» (άρ. 1112, 19-21).
------, «Λίγο κουράγιο κύριοι» (άρ. 1 1-12, 2 3-24).
------, «Μ ιά ματιά στο 1927» ( Β ', άρ. 1, Ίαν. 1928, 2-5).
------, « Ό θρύλος τοϋ ενιαίου σχολείου στή μεταπολεμική Εύρώπη» (Β άρ.
1, 5-12).
------, «Κάτω άπό τή φτέρνα τοΰ φασισμοΰ» ( Β ', άρ. 1, 23-24).
------, «Μαρξιστικές σελίδες» ( Β ', άρ. 1, 2 4-25).
------, « Ή τυραννική πλουτοκρατική ολιγαρχία τρέμει το φώς της άλήθειας»
( Β ', άρ. 4, Ά πρ. 1928, 1-5).
Κορδάτος, Γ ., « Ή νομοθεσία τοΰ Λυκούργου» ( Β ', άρ. 2 -3, Φεβρ.-Μάρτ.
1928, 7-12).
Ο., Μ., «Γύρω άπό τήν Ε ' Γενική Συνέλευση της 'Ομοσπονδίας Μέσης
Έκπαίδευσης (άρ. 7-8, 2-5).
------, « Ή όργάνωση της 'Ομοσπονδίας μας» (άρ. 9-1 0 , 3-5 ).
[σύνταξη], « Ό δρόμος μας» (άρ. 1 ,1 ) .
Νέος Υπάλληλος, Ό, δεκαπενθήμερο δργανο τοϋ άγώνα τών δημοσίων
υπαλλήλων χαί ιδιαίτερα τών νέων (1927· βλ. Νέα ’Αγωγή, άρ. 5 ,1 3 ).
κείμενα στό δεκαπενθήμερο έκπαιδευτικό-έγκυκλοπαιδικό περιοδικό Τ6
Φώς ('Η ράκλειο, Α ', 1 924, Ε ' , 192 8 , μέ διευθυντή τόν γραμματέα
της Δ Ο Ε Σ τ. Ά λοΐζο):
[άνυπόγραφο], « Ή Νέα ’Α γωγή» (1 -2 -1 9 27 , 8).
------, «Τά Μαρασλειακά» (1 5 -7-1 9 2 6 , 7).
------, «Οί βάσεις της σοσιαλιστικής παιδαγωγικής» (1 -7 -1 9 2 7 , 5-6· 15-71927, 7-8· 1 -8 -1 9 2 7 , 6).
Δημητράτος, Π., «Έ πιστολή » (1 -8 -1 9 2 6 , 6).
------, « ’Επιστολή» (1 5 -5 -1 9 2 7 , 1-2).
Πολυνείκης, Κ., Οί δύο κόσμοι, ό παλιός χαί ό νέος, Η ράκλειο 1926, άνάτ.
άπό τό Φώς.
άρθρα στόν Ριζοσπάστη:
[άνυπόγραφο], «Boyer, ’Α στιχή χαί προλεταριακή ήθιχή» (2 2 -6 -1 9 2 7 , 3).
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------, «Numerus clausus» (31 -1 0 ώς 3 -1 1 -1 9 2 7 , 3).
------, «Το Σ Τ ' συνέδριο της ΟΛΜ Ε» (14, 15, 1 6 -1 0 -1 9 2 8 , 3).
Δάσκαλος, «Οί δύο ήρακλεϊδες» (3 -7 -1 9 2 7 , 3).
------, «Τά καθήκοντα τών δασκάλων» (5 -6 -1 9 28 , 3).
------, «Ά σ τική αντίδραση καί δάσκαλοι» (1 2 -1 2 -1 9 2 7 , 3).
Δημοτικός, Θ. [=Βλιζιώ της, Θ.], «Στούς παιδαγωγούς» (2 5 -2 -1 9 2 5 , 3).
------, «Το συνέδριο τών αρτηριοσκληρωτικών» (3 0 -4 -1 9 2 5 , 3).
’ Εκπαιδευτικός, « ’Εκπαιδευτικά» (14, 2 1 -8 -1 9 2 8 , 3).
Σ ., «Οί τύχες τής δημοτικής γλώσσας» (9, 1 0 -1 2 -1 9 2 6 , 3).
Χαΐνογλου, T ., «Τά έκπαιδευτικά νομοσχέδια εις τήν Βουλήν» (1 0 -1 2 -1 9 2 7 ,
3· πρβλ. «Οί απόψεις τών βουλευτών τοΰ ’Ενιαίου Μετώπου», 11,
1 2 -12-1927, 3).
Χωριάτης, Δ ., « Ό αναλφαβητισμός, ό φαρισαϊσμός καί τά πλαίσια τοΰ
άστικοΰ καθεστώτος» (7, 8 -1 0 -1 9 2 7 , 3).
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2.
Βλ. τοΰ Γδιου: «Τ£ θά πεϊ μόρφωση πολυτεχνική», μτφ. Δ Γ(ληνοΰ), Οί φίλοι
τής ΕΣΣΔ, άρ. 4 ( Ίαν. 1932), 1-6.
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Λουνατσάρσκι, Ά ., «Ζωή καί σοσιαλισμός» (άρ. 1, 12).
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Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ε υ ν ά ς :
έργασία για τή δυναμική, τίς Θεωρητικές έπεξεργασίες καί τά έρείσματα τοΰ
έλληνικοΰ τμήματος τής Ι.Τ .Ε .

Ο «Α Π Ο Λ Υ ΤΡΩ ΤΙΚ Ο Σ Α ΓΩ Ν Α Σ ΤΩΝ ΣΚΛΑΒΩΝ
Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν ΤΗ Σ Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ »1

« Ή &ρνηση\ Κριτικό άνασκάλεμα της κοινωνιολογικής βάσης
της παιδείας καί τοϋ περιεχομένου της, τών μεθόδων της άγωγης καί
της διδασκαλίας. Ανάλογη στάση άπέναντι στίς μέθοδες καί στήν
ταχτική πού ακολουθεί τό συνδικαλιστικό κίνημα τών έργατών της
παιδείας στή χώρα μας.2

1. [ « Ό δρόμος μας», 1].
2. [Σύμφωνα μέ άρθρο τοϋ περιοδικοΰ («Τό συνδικαλιστικό κίνημα τών
δασκάλων», 5) τήν άνοιξη τοΰ 1 920 τό Δ .Σ . τοΰ Διδασκαλικοΰ Συλλόγου
Ίωαννίνων μέ έγκύκλιό του «έξωτερικεύει τήν έπαναστατημένη μά άκαταστάλαχτη ψυχολογία» τών δασκάλων: «έκ τοΰ λαοΰ προερχόμεθα, είς αύτόν
άνηκομεν καί χάριν αύτοΰ έργαζόμεθα- εΐμεθα οί μορφωμένοι έργάτες τοΰ
λαοΰ. Τήν στιγμήν ταύτην, καθ’ ήν γίνεται ό σφοδρός άγών τής έπικρατήσεως τών τάξεων, ήμεϊς οί κυμαινόμενοι καί διστάζοντες μέχρι σήμερον, πρέ
πει τάχιστα νά ταχθώμεν μέ τόν έργάτην». Τό κείμενο υπογράφουν οί Σ.
Δαγκλής καί Ν. Τζούφης πού παύονται- βλ. Νουμάς, 1 9 2 0 “, 3 6 3 , 411· καί
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Ή θέση·. Νά παρουσιάσωμε τή θετική έργασία πού γίνεται μέσα
στήν παιδεία: νά δείξωμε, άπό τή μιά μεριά τίς ανησυχίες γύρω άπό
τά προβλήματα της νέας άγωγης, καί άπό τήν άλλη τίς μορφές πού
τείνει νά πάρη ή παιδαγωγική σκέψη καί πράξη έκεΐ όπου όροι εύνοϊκοί, κερδισμένοι μέ τούς μεγάλους άγώνες τών μαζών, έπιτρέπουν
άνεπηρέαστη τήν έξέλιξη της. Έ πίσης, τίς μορφές πού παίρνει στίς
ξένες χώρες ό άπολυτρωτικός άγώνας τών σκλάβων έργατών της
παιδείας καί τή συσχέτισή του μέ τούς άγώνες τών έργαζομένων
μαζών.
Στή θέση μας θά βασιστούμε κυρίως πάνω στο ύλικό πού θά μάς
δίνουν τά δργανα πρωτοπορείας, πού άντιπροσωπεύουν τίς νέες κα
τευθύνσεις τόσο στό ζήτημα της παιδείας δσο καί στο ζήτημα της
οργάνωσης τών έργατών της πάνω σ’ έθνική καί διεθνική κλίμακα.
Φυσικά, καλόδεχτη θά μάς είναι καί κάθε συνειδητή προσπάθεια,
πού θά γίνεται ή θά γίνει στον τόπο μας».

1920s, 13- πρβλ. Νοϋτσος, «Τά Γιάννινα», καί X . Νοϋτσος, 'Ιστορία, 33/
34. Σ τά ’Ιωάννινα όργανώνεται ειδικό συνέδριο τών δασκάλων (πρβλ. Α '
Διδασχαλιχόν Συνέδρων Ίωαννίνων, ’Ιωάννινα 1923) καί ιδρύεται ό
’Ηπειρωτικός ’Εκπαιδευτικός Ό μιλος (1 9 2 4 ), στά ιδρυτικά μέλη τοΰ
όποιου συγκαταλέγεται ό Γ . Έλιγιά (βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοϋ
Ιργου, Β ' μέρος, σ ..34 1 ), άπό τούς πρώτους ομιλητές στίς εκδηλώσεις του
(βλ. Ν. Β . Κοσμά, « Ό ’Ηπειρωτικός ’Εκπαιδευτικός Ό μιλος», στό: ’Αφιέ
ρωμα εις τήν ’Ήπειρον. Εις μνήμην Χρ. Σούλη, Άθηναι 195 5 , 1 6 2 -1 67 ),
καί ό Χρίστος Σούλης (Χουλιαράδες 1892 - Άθηνα 1951) πού θά μ ετάσχει
στό ΕΑΜ καί θά συμβάλει στήν άνασύσταση τοΰ άθηναικοΰ Έκπαιδευτικοΰ
Όμίλου (ή ομιλία του «Π ώς είδα τό δάσκαλο στή Γαλλία» πραγματοποιή
θηκε στίς 9 -1 2 -1 9 4 7 - βλ. ’Ε λεύθερα Γράμματα, Γ ', 1947, 173). Μέ πλού
σια συνδικαλιστική δράση είναι ό κομμουνιστής δάσκαλος Βασ. Παπάς
(Ελληνικό 1897 - Άθηνα 1961) πού άρθρογραφεϊ στόν τοπικό τύπο καί
στό Φώς ( « Ά ς έξασφαλίσουμε τίς προϋποθέσεις της ταχτικής φοίτησης»,
1 5 -2 -1 9 2 7 ,1 -3 ,1 -3 -1 9 2 7 , 6-7· πρβλ. « Ή μετεκπαίδευση τών διδασκάλων
στό Πανεπιστήμιο», Διδασχαλιχόν Βήμα, 1 5 -4 -1 9 2 8 , 4 - 2 2 -4 -1 9 2 8 , 4)].
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II. Ή συνέχεια
Ή γραπτή παρουσία τών εκπαιδευτικών πού πρόσκεινται στο Κ Κ Ε (καθώς
καί τοϋ ενδιαφέροντος του για το πρόβλημα τής έκπαίδευσης) καί συσπειρώ
νονται στα συνδικαλιστικά τους όργανα (Δ Ο Ε καί Ο Λ Μ Ε) έντοπίζεται,
μετά τήν έκπνοή τοΰ έγχειρήματος τής Νέας \Αγωγής, στα έξής κείμενα:
Κ Κ Ε , « 'Εκλογικό πρόγραμμα τοΰ 'Ενιαίου Μ ετώπου έργατών, αγροτών
καί προσφύγων» [Ίο ύ λ . 1 928], Επίσημα χείμενα, Β ' , 544, 545
[«Δωρεάν έκπαίδευση τών παιδιών τών έργαζομένων (κατάργηση εγ
γραφών, παροχή έπιδομάτων καί δωρεάν βιβλίων)», « ’Ανάπτυξη τής
έκπαίδευσης στά χωριά... ίδρυση πρακτικών γεωργικών σχολών»].
------, « ’Απόφαση» τοΰ 4ου συνεδρίου [Δεκ. 1 928], Επίσημα χείμενα, Β ',
605 [«Ίδρυση σέ κάθε χωριό εξαταξίου δημοτικού σχολείου... ίδρυση
πρακτικών γεωργικών σχολών»].
------, «Τό πρόγραμμα τοΰ Ενιαίου Μετώπου» [Φεβρ. 1 929], Επίσημα
χείμενα, Γ ', 19, 21, 23 [« ’Επαγγελματικές σχολές με έξοδα τοΰ κρά
τους», «Ίδρυση πρακτικών γεωργικών σχολών», «Ξεχωρισμός τοΰ
Σχολείου άπ’ τήν έκκλησία»].
------, «Σχέδιο άπόφασης γιά τά καθήκοντα στό άγροτικό» [Μάρτ. 1932],
‘Επίσημα χείμενα, Γ ' , 3 86 [=«Μαθητικά συσσίτια»].
------, « ’Απόφαση» [Ία ν . 1933], ’Επίσημα χείμενα, Γ ' , 4 80 [ή «Ιλλειψη
μιας σωστής ένιαιομετωπικής πολιτικής άπ’ τά κάτω» στούς δημοσί
ους ύπαλλήλους].
------, « ’Εκλογικό πρόγραμμα τοΰ Ενιαίου Μετώπου» [Μάιος 1 933], ’Επί
σημα χείμενα, Γ ' , 534 [«Δίδακτρα, βιβλία, γραφική ύλη δωρεάν»].
------, «Πρόγραμμα τών άγροτικών διεκδικήσεων» [Μάρτ. 19 3 5 ], ’Ε πίσημα
χείμενα, Δ ' , 123 [«δωρεάν έκπαίδευση»].
------, « ’Απόφαση» [ Ό κτ. 1 935], 'Επίσημα χείμενα, Δ ', 2 4 3 [ή «έξασφάλιση τής μόρφωσης, υγείας, κατοικίας καί τής έκπολιτιστικής άνάπτυξης όλου τοΰ λαοΰ»].
------, « ’Απόφαση» τοΰ 6ου συνεδρίου [Δεκ. 1 9 3 5 ], 'Επίσημα χείμενα, Δ ',
283, 304 [« Ή εξασφάλιση τής έκπαιδευτικής καί έκπολιτιστικής άνάπτυξης τοΰ λαοΰ»].
------, «Μανιφέστο» [ Ίαν. 1 936], Επίσημα χείμενα, Δ ', 321 [οί «διανοού
μενοι» έναντίον τοΰ φασισμοΰ].
------, «Συμφωνητικό» μέ τό ’Αγροτικό Κόμμα [Ίο ύ λ . 1936], ’Επίσημα
χείμενα, Δ ' , 400 [«Παιδεία καί άθλητισμός»].

ΚΟΜΜΟΥΝΙ ΣΤΙ ΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Άρθρα στόν Ριζοσπάστη:
[ανυπόγραφο], «Τό Σ Τ ' συνέδριο τής 'Ομοσπονδίας Μέσης Έκπαιδεύσεως» (14 ώς 1 6 -1 0 -1 9 2 8 , 3).
------, « Ή έκπαιδευτική αντίδραση» (1 καί 2 -7-1933, 3/4).
------, «Μέσα σε συνθήκες άγριας τρομοκρατίας καλείται σήμερα τό
συνέδριο τών δασκάλων» (2 3 -7 -1 9 3 3 , 1/2).
Γληνός, Δ .,.« Ό λόγος στο συνέδριο τοϋ παιδιοΰ» (9 -4 -1 9 3 6 , 1).
------, «Τό συνέδριο τής κοροϊδίας τοΰ παιδιοΰ» ( 1 1 -4 - 1 9 3 6 ,1 , 5) [γιά
τά υπόλοιπα κείμενα τοΰ Γληνοΰ βλ. παρακάτω σ. 621].
Στήν Κομμουνιστική Επιθεώρηση (βλ. παραπάνω σ. 375):
Πίνδα, Π., « Ή δουλειά στούς δασκάλους» (1935, 172-174).
Γ ιά τήν Ο ΚΝΕ καί τά έντυπά της βλ. παραπάνω σ. 290.
Στούς Πρωτοπόρους (βλ. παραπάνω σ. 405):
Πετρί, Π., «Πάνω στό ύπόμνημα της Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας γιά
τή διοίκηση τής Παιδείας» (1 9 3 0 , 2 5-27).
Άρθρα καί σχόλια στούς Νέους Πρωτοπόρους:
Αγραφιώτης, Π. (βλ. παραπάνω σ. 419).
[άνυπόγραφο], « Ή έλλειψη άναλφαβητισμοΰ στήν Ε Σ Σ Δ » (1932,
364).
------, « Ή ύποχρεωτική έκπαίδευση» (1932, 427).
------, «Καμπάνια αλληλεγγύης γιά τό παιδί» (1 9 3 2 , 454).
------, « Ή παιδική βοήθεια γίνεται πραγματικότητα» (1 9 3 2 , 460).
------, «Τό περιοδικό Το σχολειό μας» (1 9 3 3 , 32 3 -3 2 4 ).
------, «Τό περιοδικό Ή νεανική ψυχή» (1 9 3 3 , 2 8 0 -28 1).
------, « Ό έκπαιδευτικός φασισμός» (1933, 241-2 4 2 ).
------, «Τό θαΰμα-σχολειό Κάρλ Μάρξ» (1 9 3 3 , 2 4 3 -2 4 5 ).
------, «Παιδαγωγικές καί μορφωτικές άρχές στή Σοβιετική Ούκρανία»
(1933, 246).
------, « Ή γωνιά τών έκπαιδευτικών» (1 9 3 3 ,1 4 1 -1 4 3 , 226, 2 7 0 -2 7 2 ,
312-313- 1934, 2 7 1 -2 7 3 , 4 75, 476· 1 935, 16-18).
------, «Τό 17ο συνέδριο τής Διδασκαλικής 'Ομοσπονδίας» (1 93 4 , 35 6 358).
------, « Ή συνδιάσκεψη τών καθηγητών καί διανοουμένων στίς Βρυξέλ
λες» (1935, 108-1 0 9 ).
Βορεινός, Ν. κ.ά., «Γύρω στό γλωσσικό ζήτημα» (1935, 9 7 -9 8 , 1301 3 1 ,1 7 2 -1 7 3 , 2 2 1 -2 2 3 ).
Γληνός, Δ ., «Πνευματικές μορφές τής άντίδρασης. Γ ' . Τό σχολείο»
(1932, 3 9 8 -4 0 0 ).
------, «Τό γλωσσικό ζήτημα» ( 1 9 3 4 ,1 8 6 -1 8 8 ) [βλ. καί παρακάτω, σ.
621].
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Κ(λαδευτής), T ., «'Η κατάντια τής εκπαιδευτικής μας παρουσίας καί
τά νυχτερινά σχολεία» (1934, 1 07-108).
Ό μάδα μαθητών, «Τά περιοδικά Ή ζωή μας, Μαθητικοί παλμοί, Ό
’Α θηναίος» (1934, 36 -3 7 , 1 5 6 -1 5 7 , 2 3 4 -2 3 6 ).
Π(ορφυρογένης), Μ., «Παριμπόκ, Ό παιδαγωγός χαί ό ρόλος του στήν
άγωγή» (1932, 37 2 -3 7 3 ).
[σύνταξη], « Ή ερευνά γιά το γλωσσικό ζήτημα» (1 9 3 4 , 158, 223225, 260-262, 3 0 7 -3 0 8 , 4 5 1 -4 5 2 , 52 2 -5 2 3 ).
Φαρμάκης, Λ., «Πώς σώζεται ή τιμή τής μαθητριούλας» (1 9 3 5 ,1 1 6 117).

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
"Εκθεση Ε πιτροπής Γάλλων Άνωτέρων Εκπαιδευτικών, Ή παιδεία χαί ή
χοινωνιχή πρόνοια στή Σοβιετική Ένωση, ’Αθήνα 1933, εκδ. «Λαικοΰ
Βιβλιοπωλείου».
Λουνατσάρσκι, Ά ., «Συνέντευξη σέ Έλληνες παιδαγωγούς καί άλλους δια
νοουμένους», Ό Νέος Ριζοσπάστης, 5 -9 -1 9 3 1 ,1 -2 · πρβλ. Δ . Γληνός,
«Μιά συνομιλία μέ τον Λουνατσάρσκι», Πρωτοπόροι, 1931, 324 -32 6
(βλ. καί Δ .Φ . [= Δ . Γληνός], «Μ ία συνέντευξι τοϋ Λουνατσάρσκι»,
Δημοκρατία, 1 4 -1 2 -1 9 2 5 , 3).
Σβαντιγκόβσκι, I., «Τό σύστημα τής δημοσίας έκπαίδευσης στήν Ε Σ Σ Δ » ,
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 1935, 214-215.
Στούς Νέους Πρωτοπόρους :
Grusdew, P., « Ό Μάρξ καί ό Ένγκελς γιά τήν έκπαίδευση» (1934,
271-2 7 3 , 3 12-3 1 5 ).
Journal de Moscou, « Ή σοσιαλιστική έκπαίδευση - χωριό άπό παιδιά
κοντά στήν Όδησο» (1 9 3 4 , 3 5 1 -3 5 2 ).
Konus, « Ή φροντίδα γιά το παιδί στήν Ε Σ Σ Δ » (1933, 11-12).
Solens, L. W ., «Γιά τή σοβιετική παιδεία» (1 9 3 4 , 432).
Φρίντμαν, Γ ., «Επίσκεψ η σ’ ένα πολυτεχνικό σχολειό τής Μόσχας»
(1933, 247-248 ).
Χόνταν, Μ., «Καπιταλισμός: παιδική δυστυχία. Παιδική εύτυχία: Σ ο
σιαλισμός» (1933, 2 7-28).
Wallon, Η. · Prenant, Μ., « Ή παιδεία καί ή έπιστήμη στή Σοβιετική
Ένωση» (1933, 5).
Κείμενα στο Δελτίο της Έργατικής Βοήθειας, την Κοινωνική 'Αλληλεγγύη
καί τούς Φίλους τής ΕΣΣΔ.

ΚΟΜΜΟΥΝΙ ΣΤΙ ΚΟ ΚΟΜΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

’Α ρ χ ε ία :
’Αρχείο Δελμούζου' ’Αρχείο Ζιούτου.

Π ή γ ες:
Τ ά έντυπα τής Ι.Τ .Ε . (ώς τή διάλυσή της), το περιοδικά τής «Fédération des
Syndicats de l’Enseignement)) τής Γαλλίας L ’école emancipée, τα Cahi
ers de contte-enseignement prolétarien τοϋ P.C.F. (με τίς αύτοτελεΐς
εκδόσεις), ή αντιπολεμική φιλολογία τών χωρών τής Δύσης (πρβλ.

Quelques aspects de la vie culturelle en U.H.S.S. Témoignages d ’un
groupe de membres de TEnseignement et d ’Anciens combattants, έπιμ. L.
Clavel, πρόλ. H. Barbusse, Paris 1 935) καί βέβαια το πλήθος τών σχετι
κών δημοσιευμάτων τής Ε Σ Σ Δ .

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία :
βλ. παραπάνω σ. 460.
Βαλσαμάκης, Ν., 'Ιστορία τοϋ δασκαλικοϋ συνδικαλισμοϋ, ’Αθήνα 1983.
Λέφας, X. Β ., «'Υπόμνημα πρός το Σον Ύπουργεΐον Παιδείας καί Θρη
σκευμάτων», Δελτίον της ΟΛΜΕ, περ. Δ Η ’ (1933), 226-2 3 5 .
Lindenberg, L ’Internationale, 286-3 9 0 .
Νοϋτσος, X ., Προγράμματα, 213-2 5 6 .
Παπανδρέου, Γ ., ‘Ε κκλησία, Παιδεία, Τέχνη (1928-1932), 'Αθήναι 1932
(βκρισίες: Ν.Α .Π., Κοινωνική Έρευνα, Ά πρ. 1 9 3 2 ,4 1 -4 3 , Γ . Μηλιάδης, Σήμερα, 1, 1 9 3 3 ,1 6 -2 3 , καί Δ. Γληνοΰ, βλ. παρακάτω, σ. 620).
------, «Κομμουνισμός καί Έκπαίδευσις», Έθνος, 2 1 -4 -1 9 3 3 , 1, 2.
Υπόμνημα τών έργαζομένων σωματείων, Ή έκπαίδευσις και ό κομμουνι
σμός, Αθήναι 1933.

Κ α τ ευ θ ύ ν σ εις έ ρ ε υ ν α ς :
οΐ θεωρητικές έπεξεργασίες, ή δυναμική καί τά ερείσματα τών έκπαιδευτικών τοΰ ΚΚΕ.

III. Ανασύνταξη
Ό τα ν θά έχουν σπάσει οί πάγοι άνάμεσα στο Κ Κ Ε καί τό Κόμμα Φιλελευ
θέρων εμφανίζεται τό «δργανο αναμορφωτικής παιδαγωγικής προσπάθειας»
Π αιδεία ( Ί α ν .- ’Ιούν. 1 936), με διευθυντή τόν Μίλτο Κουντουρά (είχε κι
αύτός άπολυθεΐ έπί υπουργίας Τουρκοβασίλη· Νέοι Πρωτοπόροι, 1933,
2 72), πού έπιδιώκει νά συμβάλει στήν «ολοκλήρωση τής δημοκρατικής ιδέας
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(ελεύθερη σκέψη, λαϊκές έλευθερίες, άντιφασιστική πολιτική)» και στήν
«πραγμάτωση μιας αληθινά δημοκρατικής Παιδείας» (Κουντουρας, «Παι
δεία», 2). Στον ορίζοντα τών προβληματισμών τοΰ περιοδικοΰ Ιχουν θέση
καί οΐ έξης εργασίες:
Θεοδωρίδης, X ., « Έ κ ε ΐ πού φτάσαμε» (32-37).
------, « 'Η θέση τής φιλοσοφίας στήν έποχή μας» (81-99· βλ. Ά λ . Άλαφού
ζου, « Ή διάλεξη τοΰ Χρ. Θεοδωρίδη» καί Χρ. Θεοδωρίδη, «Γράμμα»,
Νέοι Πρωτοπόροι, 1936, 7 7 -7 9 καί 118).
Ίμβριώ τη, P ., «Μορφώνουμε δούλους» (1 7 -2 6 , 54-63).
Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, Μ., « Ή ουσία καί οί μορφές της σύγχρονης
Παιδαγωγικής» (41-54, 9 9 -1 1 6 = «Κομμουνιστική Παιδαγωγική»).
Κορδάτος, Γ ., «Συζήτηση για τά μεθοδολογικά προβλήματα της ιστορίας»
(161-168).
Ρουσοπούλου, Άγνή, « Ή πολιτική μόρφωση τών διδασκαλισσών καί ή
στάση τών δασκάλων απέναντι στίς πολιτικές μερίδες» (2 1 4 -2 2 5 ).
Κατά τή διάρκεια της μεταξικης δικτατορίας, δταν διώκονται οί έκπαιδευτικοί τής Άριστερας καί καίγονται τά βιβλία «πού μάς είχε αφήσει κατά
χιλιάδας ό κομμουνισμός» ( Ό κομμουνισμός εις τήν 'Ελλάδα, 2κδ. « Έ θ ν ι
κής Ε τα ιρεία ς», πρόλ. Κ. Μανιαδάκη, Άθηναι 193 7 , 81 ), ορισμένα στενά
περιθώρια γιά τή διατύπωση παιδαγωγικών θέσεων μέ κοινωνιοκρατικό
υπόβαθρο διανοίγονται στα περιοδικά Παιδαγωγική (ούσιαστικός διευθυν
τής είναι ό Κ. Σωτηρίου [=Κ. Μη...] καί στούς συνεργάτες της συγκαταλέ
γονται ή Ρ. Ίμβριώ τη, ή Μ. Κλεάνθους-Παπαδημητρίου, ή Σ. ΜαυροειδήΠαπαδάκη, ή Έ λ λη Αλεξίου καί ό Π. Δημητράτος1) καί Νεοελληνικά
Γράμ ματα (βλ. τά άρθρα τοΰ Γ . Κορδάτου, « Έ μ εΐς καί οί Αρχαίοι», 11-31939, 1, 2, «Οί κοινωνιολογικές ερευνες στήν Ε λλάδα καί ή άρχαία μας
ιστορία», 5 -8 -1 9 3 9 , 8 , 15· καί αΰτοτελώς: Τά άρχαία ελληνικά γράμματα
και ή άξια τους, Άθηναι 1940* πρβλ. Δ . Γληνός, «Εισαγωγή», στό: Πλά
των, Σοφιστής, Άθηναι 1940, 11-96).

1.
Ό Παναγής Δημητράτος (βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, Α ' καί
Β ' μέρος), πρωτεργάτης τής « Έργατικής Σοσιαλιστικής Ένώσεως» (στά μέλη της
ανήκει καί 4 συνάδελφός του συνδικαλιστής Άρ. Ρουχωτας), συχνά εκλέγεται στή
διοίκηση της Δ.Ο.Ε., άπό τόν παράνομο μηχανισμό της όποίας θά ένταχθεΐ στό ΕΑΜ
καί θά προσεγγίσει τό ΚΚΕ (έκτελεΐται άπό τούς Γερμανους τήν πρωτομαγιά τοΰ
1944).
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IV. Κατά τήν περίοδο τής ’Αντίστασης
Γ ιά το μορφωτικό έργο της ΕΠΟΝ — ό «Δωδεκάλογος της Νεολαίας της
Ελλάδας» ( Κείμενα τής ’Εθνικής ’Α ντίστασης, Α', 52 1 -5 2 2 ) είχε
συνταχθεΐ άπό τον Κ. Σωτηρίου— καί της ’Εθνικής ’Αλληλεγγύης βλ.
παραπάνω σ. 298.
Γ ιά το νομοθετικό έργο της Π Ε Ε Α βλ. Κείμενα τής Έθνικής ’Α ντίστασης,
Β ' , 2 15-219, 2 20-223.
ΕΑΜ καί ΕΠΟΝ, Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας. Εισήγηση στή Γραμματεία
Παιδείας τής Π.Ε.Ε.Α., χ.τ. 1944.
Διδασκαλικό Βήμα (παράνομη έκδοση με τήν εύθύνη τοΰ Κ. Θ. Παπανικολάου· Σακελλαρίου, Ή παιδεία, 68).
Τά 'Αετόπουλα. 'Αναγνωστικό γ ' καί δ ' τάξης, εκδ. τής Π.Ε.Ε.Α., χ.τ.
1 9 4 4 ,21981.
Μ. Παπαμαύρου2 κ.ά., Ελεύθερη Ελλάδα. ’Αναγνωστικό Ε ' καί Σ Τ '
τάξης, εκδ. Π Ε Ε Α , χ.τ. 1944, 21983.
Κ Κ Ε , «Ψήφισμα» γιά το θάνατο τοϋ Δ . Γληνοΰ [2 7 -1 2 -1 9 4 3 ], Επίσημα
χείμενα, Ε ' , 181 [«Το ΚΚ έπιφυλάσσεται νά προτείνει στή μέλλουσα
εθνοσυνέλευση τών Ελλήνων τήν ίδρυση ινστιτούτου άνθρωπιστικών
σπουδών...»].
Ιμβριώτη, P ., «Τά Φροντιστήρια της Τύρνας», Επιθεώρηση Τέχνης, 7
(1962), 401—405· πρβλ. X . Χαρίτου, «Το Παιδαγωγικό Φροντιστή
ριο της Τύρνας», Τρικαλινά, 4 (19 8 4 ), 103-126.
Παπαμαύρου, Μ., « Ή Παιδεία στήν ’Ελεύθερη Ε λλάδα στον καιρό της
Κατοχής», Επιθεώρηση Τέχνης, 7 (19 6 2 ), 4 0 4-4 0 6 .
Περαΐος, Κ. Θ., «Οί έκπαιδευτικοί στήν Έθνική ’Αντίσταση», Επιθεώρηση
Τέχνης, 7 (1962 ), 4 4 3 -4 5 0 .
Σωτηρίου, Κ. Δ ., «Το Έθνικό Συμβούλιο καί ή παιδεία», Επιθεώρηση
Τέχνης, 7 (1962 ), 300-3 0 4 .
Κορδάτος, Γ ., Ιστορία τοϋ γλωσσικού μας ζητήματος, ’Αθήνα 1943.

2.
Βλ. τοΰ ίδιου, Μεγάλα Χρόνια. Αναγνωστικό Γ 'xai Δ ' τάξης τοΰ Δημοτικού
Σχολείου, Αίγινα 1947, «γιά τους μαθητές τής Λαϊκής Παιδείας τών φυλακισμένων
αγωνιστών τής Έθνικής ’Αντίστασης» (χειρόγραφο).
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V. "Ως τή λήξη τοΰ έμφυλίου
Έ ν τυ π α τοπικής έμβέλειας (π.χ. Δασκαλική Φωνή, Τρίκαλα, Ίούν.
1945).
Αύτοτελώς:
Γληνός, Δ . (βλ. παρακάτω σ. 621).
Στή μνήμη Δ. Α. Γληνοΰ (βλ. παρακάτω σ. 616).
Σωτηρίου, Κ. Δ ., Ή παιδεία μαζ σήμερα , Ά&ήνα 1946.
Σκούρας, Φ. - Χατζηδήμου, Α. - Καλούτσης, Α. - Παπαδημητρίου, Γ .,
Ή ψυχοπαθολογία τής πείνας, τοϋ φόβου καί τοΰ άγχους, Ά&ήνα
1947.
Γ ιά τα άρθρα τών Κόκκαλη, Μ παρτζιώτα καί Τζώρτζη στήν Κομμουνιστι
κή Επιθεώρηση βλ. παραπάνω σ. 369.
Ά ρθρα στόν Ριζοσπάστη - Ρίζο τής Δευτέρας·.
Ίμβριώ τη, P ., « Ή γυναίκα καί το παιδί» (5 -5 -19 4 7 , 2).
Κορδάτος, Γ ., « Ή σαπίλα τοΰ Πανεπιστημίου» (4 καί 7 -1 1 -1 9 4 5 , 2).
------, «'Η πνευματική ελευθερία» (3 0-6 -1 9 4 7 , 1).
Σωτηρίου, Κ., « Ή φαντασία καί το παιδί» (1 9 -5 -1 9 4 7 , 2).
Ή έκπαίδευση στήν ΕΣΣΔ, εκδ. Νέας Γενιάς, Ά&ήνα 1946.
Γκαρύ P ., Ευρωπαϊκή έκπαίδευση, Ά&ήνα 1947, «Τά νέα βιβλία».
Γ ιά τά δημοσιεύματα της ΕΠΟΝ (δπου, για παράδειγμα, Γ . Κορδάτου,
« Ό Γληνός καί οί νέοι», Νέα Γενιά, 1-5 -1 9 4 6 , 3, Κ. Δ . Σωτηρίου,
«Πώς πρέπει νά διαβάζουμε», Δελτίο μας, άρ. 3, Ίούλ. 1 9 4 6 ,1 9 -2 1 )
βλ. παραπάνω σ. 298.
Γ ιά τά άρθρα στή Νέα Κοινωνία βλ. παρακάτω σ. 666.

Νεοελληνική Παιδεία, δργανο γιά τή διαφώτιση καί τήν άνάπτυξη τής Π αι
δείας, άρ. 1 ( Ό κ τ . 1945).
Τόν Δεκέμβριο τοΰ 1945 (άνα)συστήνεται ό ’Εκπαιδευτικός Ό μιλος (πρό
εδρος τοϋ άρχικοΰ Δ .Σ . είναι ό X . Θεοδωρίδης, γραμματέας ό Μιχ. Οικονό
μου καί μέλη οί Ν. Βέης, Γ . Δούμας, Ρ. Ίμβριώ τη, Α. Σικελιανός, Θρ.
Σταύρου, Στρ. Σωμερίτης καί Κ. Σωτηρίου) μέ τίς έξης προγραμματικές

*Ρχές:
.
«1. Ή παιδεία πρέπει νά γίνει πραγματικό χτήμα όλου τοϋ λαοΰ. Ό λος
ό λαός Ιχει δικαίωμα νά χαίρεται τά πνευματικά άγαθά.
2. Ή Παιδεία δέν πρέπει νά είναι μονόπλευρη. Πρέπει νά καλλιεργεί καί
τόν πνευματικό καί τόν τεχνικό καί τό βιομηχανικό καί τό γεωργικό πολιτι
σμό.
3. Ή Παιδεία πρέπει νά άξιοποιεΐ κάθε χρήσιμο στοιχείο παρμένο άπό
τήν ιστορική μας παράδοση ώς τούς πρόσφατους άγώνες τοΰ λαοΰ μας,
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έπίσης κάθε ζωντανά στοιχείο τοϋ σύγχρονου πολιτισμοΰ μας, δπως καί κάθε
αφομοιώσιμο στοιχείο άπό τόν πολιτισμό τών άλλων λαών.
4. Όργανο γλωσσικά σέ δλες τίς έκδηλώσεις τής ζωής και σε δλες τίς
βαθμίδες τής Παιδείας πρέπει νά είναι ή δημοτική.
5. Ή Παιδεία πρέπει νά θεμελιώσει το έργο της στή σωματική ύγεία
τών παιδιών τοΰ λαοΰ.
6. Βασική άρχή καί κύριο περιεχόμενο τής Παιδείας πρέπει νά είναι ή
έπιστημονικά οργανωμένη δημιουργική έργασία.
7. Ή δημιουργία έλεύθερης σχολικής ζωής καί ή αύτοδιοίκηση θά τονώ
σουν τό πνεϋμα γιά τήν ομαδική δράση, τήν ευθύνη καί τήν κοινωνική άλληλεγγύη.8. Ή Παιδεία θά έμπνέει τήν αγάπη πρός τήν έλληνική πατρίδα, δπως
καί τά σεβασμό πρός τούς άλλους λαούς.
9. Γ ιά νά πετύχουν δλα αυτά χρειάζεται δάσκαλος άρτια μορφωμένος
καί έλεύθερος άπ6 κάθε οικονομικό, πνευματικό καί ηθικό καταναγκασμό»
( « Ό ’Εκπαιδευτικός Ό μιλος», ’Ανταίος, 1 9 4 6 ,1 4 6 ' βλ. έπίσης « Ό έκπαιδευτικός Ό μιλος», 1947, 285).
Ή «ΕΠ -Α Ν » (βλ. παραπάνω σ. 44 8 ) διαθέτει « ’Εκπαιδευτικά Τομέα» (με
διευθύνοντα τον Κ. Σωτηρίου) καί ό ’Ανταίος (Α ' = Μάιος 1945 - Ίούλ.
1946· Β ' = Ίούλ. 194 6 - Δ εκ. 1947· Γ ' = 1948· Δ ' = 1 949) περιλαμβάνει
καί τά έξής κείμενα:
’ Αθανασιάδης, Γ ., « Ή γλώσσα τής έπιστήμης καί τό μέλλον τής δημοτικής»
( Γ ' , 131-134).
Β ., A., «Β . Τσίριμπα, Τό πρόβλημα της δημοτικής έχπβιδεύσεωςη (Α ',
47 8 -4 7 9 ).
Δεσποτόπουλος, Κ. I., «Σκέψεις γιά τήν παιδεία στήν άνασυγκρότηση» ( Α ',
121-125).
’ Ελευθερίου [=Βουρνάς], T ., αΤό γλωσσικά ζήτημα καί οί νέοι γλωσσαμύντορες» ( Γ ' , 195).
ΕΠ -Α Ν, «Λογοδοσία τοϋ Δ .Σ .» ( Β ', 4 4 , 47).
------, ’Εκπαιδευτικός Τομέας, «Το σχολικό βιβλίο» (Α ', 4 8 9-491· Β ', 2 931).
------, « Ή μόρφωση τοΰ διδαχτικοΰ προσωπικού» ( Β ', 133-137).
------, « Ή σειρά διαλέξεων» ( Β ', 285).
Ηπς, « Έκπαιδευτικά-Σπουδαστικά» ( Β ', 1 90-191).
Θεοδωρίδης, X ., «Τί» Πανεπιστήμιο πού γεννιέται» ( Α ', 107-108, 117).
Ίμβριώ τη, P ., «Τό παιδικό βιβλίο» ( Γ ' , 149-1 5 8 , 221-2 2 8 ).
Κανδύλη, Έ λ ., « Ή νεολαία τής Γαλλίας στήν άνοικοδόμηση» ( Α ', 133135).
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Κιτσίκης, Ν., « Ή τεχνική παιδεία στο πλαίσιο τής ανοικοδόμησης» (Α ',
5-12, 39-4 6 ).
Μάνεσης, T ., «Το ζήτημα μέσων Τεχνικών Σχολών» ( Β ', 112-114).
Μ έξης, Δ ., « Ό Μ. Γκόρκυ γιά τή Σωφρονιστική στήν Ε Σ Σ Δ » (Β ', 25 -2 6 ).
Ο(ΐκονόμου), Μ., « ’Επισκόπηση για τά εκπαιδευτικά καί σπουδαστικά ζητή
ματα» ( Β ', 147-149).
Ολύμπιος, Θ., « Ή έκπαίδευση καί ειδίκευση τών επιστημόνων καί οΐ υπο
τροφίες» ( Β ', 155-157).
Σακαντάνη, P ., «Κ. Μπίρη, Νηπιαγωγεία» ( Α ', 21 8 -2 1 9 ).
Σαράντος, Ή ., « Ή 'έπίσημη γλώσσα’ καί ή ένότητα της έθνικής ζωής» ( Γ ',
197-199).
Σπηλιόπουλος, Γ ., «Γιά τήν προστασία τοϋ παιδιοΰ καί τής μητέρας» (Β ',
127-130).
------, «Γιά μια συγχρονισμένη παιδική προστασία» ( Γ ' , 8 1 -8 7 ).
Σωτηρίου, Κ ., « Ό αναλφαβητισμός καί ή αγραμματοσύνη» (Α ', 3 0 0 -3 0 2 ).
------, « Ή παιδεία μας σήμερα» ( Α ', 367-370).
------, «Το ανθρωπιστικό ιδανικό» ( Β ', 2 1 2 -2 1 4 ).
------, «Θέματα παιδείας» ( Β ', 28 4 -2 8 6).
------, « Ή παιδεία στο 1947» ( Γ ' , 3 3-34).
------, «Τό έκπαιδευτικό πρόγραμμα τοϋ Δημοκρατικοΰ Προοδευτικοΰ Κόμ
ματος» ( Γ ' , 98 -102).
------, « Ή Π αώ εία » ( Ε ', 172-178).
Wallon, Η., «Οί βασικές άρχές τοϋ σχολικοϋ καί έπαγγελματικοϋ προσανατολισμοϋ» ( Γ ' , 145-1 4 8 , 296-2 9 9 ).
Ό « Έλληνοσοβιετικός Σύνδεσμος Νέων» (μέ πρόεδρο τόν Κ. I. Δεσποτόπουλο, άντιπρόεδρο τόν Μεν. Λουντέμη, γραμματέα τόν Κ. Κύρκο καί συμ
βούλους τούς Π. Λεκατσα, Ά ρ. Προβελλέγιο, Ρ. Κούνδουροκλπ.) ένδιαφέρθηκε, ώς τμήμα τοΰ « Έλληνοσοβιετικοΰ Συνδέσμου» (βλ. παραπάνω σ.
288), γιά τήν «πιό ούσιαστική προσέγγιση τής ελληνικής νεολαίας καί τής
σοβιετικής νεολαίας, μέ βάση άμοιβαιότητας καί ισοτιμίας στήν έκτίμηση
τών ιστορικών πεπρωμένων τους» ( 'Ελεύθερα Γράμματα , άρ. 12, 2 7-71945, 16), καί στίς συζητήσεις πού όργάνωσε άσχολήθηκε μέ πτυχές τοΰ
έκπαιδευτικοΰ συστήματος τής Ε Σ Σ Δ .
Ή « Ε τα ιρ εία γιά τήν καταπολέμηση τοΰ άναλφαβητισμοΰ καί τής
άγραμματοσύνης στήν Ελλάδα» (μέ πρόεδρο τόν Γ . Άντωνιάδη, άντιπρόεδρο τόν Κ. Σωτηρίου καί μέλη τούς Ά γν. Ρουσοπούλου, Ν. Βέη, Π. Ζήση
κ.ά.) συνεργάζεται μέ τόν Εκπαιδευτικό Τομέα τής «ΕΠ -Α Ν» (βλ. Σ ω τη 
ρίου, « Ό άναλφαβητισμός», 30 0 -3 0 2 ) καί έξέδωσε αύτοτελώς τό βιβλίο: Ό
αναλφαβητισμός χαί ή αγραμματοσύνη στην 'Ελλάδα, Αθήνα 1946.
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'Η « Ε τα ιρ εία Κοινωνικής ’Ιατρικής» (αρχικά ώς: «Ό μ ιλος Υγειονομι
κών Μελετών») στελεχώνει τόν Υγειονομικό Τομέα τής «ΕΠ -Α Ν » (βλ.
« Ή προστασία τής βρεφικής ηλικίας», 1Ανταίος , Β ' , 2 5 5 -2 5 6 ) καί δια
σταυρώθηκε μέ τό έκπαιδευτικό πρόβλημα τής χώρας στήν κατοχική καί τή
μετακατοχική περίοδο (Ό μ ιλο ς Υγειονομικών Μελετών, « Ή διατροφή
τοϋ λαοΰ καί ή ανοικοδόμηση της χώρας», Ανταίος, Α ', 8 0 -8 3 , 171-175"
βλ. καί τήν 'Ιατρική Γνώμη, 1945, πού διευθύνει ό ’Α. Χατζηδήμος).
Σ τα ’Ε λεύθερα Γράμματα περιέχονται τέλος καί τά έξης κείμενα:
[άνυπόγραφο], « ’Εκπαιδευτικά» (1946, 3 4 2, 3 5 8 , 3 7 4 - 1947, 14, 78·
1947?, 46, 173) (ειδήσεις κυρίως γιά τόν ’Εκπαιδευτικό Ό μιλο).
« ’Αφιέρωμα στόν Δ . Γληνό» (2 1 -12 -1 9 4 5 , 1-16).
Βελιαρούτης, Λ., «Νά προστατέψουμε τούς δασκάλους μας» (1 2 -1 0 -1 9 4 5 ,
1 1 ).
Δεσποτόπουλος, Κ. I., « ’Αντίκρυ στήν καινούργια έποχή» (3 1 -8 -1 9 4 5 , 8,

14 ).
Ιμβριώτη, P., «Λαός καί ’Ανώτερη Παιδεία» (5 -5 -1 9 4 5 , 12).
------, «Ζήτημα ήθικής τάξης» (9 -6 -1 9 4 5 , 2-3).
------, «Τά παιδιά δέν παίζει» (9-6-1945, 12).
------, « Ή λαϊκή Παιδεία» (5 -1 0 -1 9 4 5 , 12, 14).
------, «Οί άδιόριστοι καθηγητές» (2 6 -1 0 -1 9 4 5 , 12).
------, « Ό ’Εκπαιδευτικός Ό μιλος» (1 9 4 6 , 17-18).
------, «Χτίστε παιδικούς σταθμούς» (1946, 115).
------, « Ό άληθινός Πεσταλότσι» (1946, 162).
------, « Ό παραλογισμός τών παιδικών δικαστηρίων» (1946, 221).
------, « Ή ψυχική ύγεία τών παιδιών μας» (1946, 245-2 4 6 , 2 58-259).
------, « Ή έξυγίανση στό Υπουργείο Παιδείας» (1 9 4 6 , 322).
Ιμβριώτης, Γ ., « Ή ιδεολογία τοΰ δημοτικισμού» (1947^, 75-79).
Κεσανλή, Ά λ ., «Μήν τύραννός τό παιδί σου» (1946, 5 1-52).
------, «Τό παιδικό ψέμα» (1946, 132-1 3 3 , 147).
Κιτσίκης, Ν., «Οΐ δημοκρατικοί καθηγητές σέ διωγμό» (1 9 4 7 , 12).
Κόντος, Κ., « Ή διδασκαλία τών Νέων Ελληνικών» (1948, 21 6 -2 1 7 ).
Λαμπρινός, Γ ., « Ή ήθική κρίση τοΰ Πανεπιστημίου» (2 3 -6 -1 9 4 5 , 3' 3 0 -6 1 9 4 5 ,3 - 4 7 - 7 -1 9 4 5 ,3 - 4 1 3 -7 -1 9 4 5 ,3· 2 0 -7 -1 9 4 5 ,3 · 2 7 -7 -1 9 4 5 ,3
3 -8 -1 9 4 5 ,3 · 1 0 -8 -1 9 4 5 , 3, 13).
------, «Δ. Γληνός» (1946, 3 6 1 -3 6 2 ).
Μαρίνης, Κ., «Σχολείο καί κοινωνία» (2 7 -7 -1 9 4 5 , 12-13).
Πανδής, Δ ., « Ή έσωτερική ζωή τοΰ σχολείου» (2 0 -7 -19 45 , 12).
------, «Οί άνθρωπιστικές σπουδές στήν Ελλάδα» (1947, 54).
Παπαδόπουλος, Σ., «Τά δημοτικά σχολεία ώς τό 1930» (1948, 2 5 8 -261).

Η «ΔΙ ΕΘΝΗΣ ΤΩΝ ΔΙ ΑΝΟΟΥΜΕΝΩΝ»

'.7t

Παπαιωάννου, Σ ., « Ή δημοτική παιδεία καί το κράτος (1 83 4-1 9 2 0 )»
(1947, 4 2 -4 3 ).
Πετρώνδας, Γ ., «Δημοκρατία καί 'Νέο Σχολείο’» (1 9 -5 -1 9 4 5, 12).
------, « Ά π ό τήν κοινωνία ή άρχή» (1946, 98-99).
Ράλλη-Τζελέπη, Ζ ., «Πανεπιστημιακά» (1946, 36).
Σκουριώτης, Γ . Δ ., « Ή όμάδα δημοτικιστών νομικών» (1946, 58).
Σούλιας, Ν. Π., « Ή τέχνη στό σύγχρονο σχολείο» (1947, 76).
Σταύρου, Θρ., « Ή λογοτεχνία μας στό Γυμνάσιο» (16-6-1945, 6-7).
Στριφτοΰ-Κριαρά, Αίκ., «Τό παραστρατημένο παιδί» (31-8 -1 9 4 5 , 12).
Σωτηρίου, Κ. Δ ., « Ή ήθική καί κοινωνική διαπαιδαγώγηση τής νεολαίας»
(12-5-1945, 12).
Φωτιάδης, Δ ., «Νεολογιωτατισμός» (2 -6-1945, 1-2).
Χαρβάτη, Ν. Κ., «Σχολικό θέατρο» (1946, 10, 15).
Bedel, Μ., «Δικαιώματα στή μόρφωση», μτφ. Σ. Πατατζή (1947^, 6-7).
Roubakine, S., «Συνέδριο Παιδείας» (1946, 314).
Wallon, Η., « Ή ψυχολογία στήν υπηρεσία τής ειρήνης», μτφ. Γ . Α. Βασδέκη
(1947, 70).

Β. Ο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ» ΩΣ «ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
TOT ΚΚΕ»

ί. Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ «ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ»
ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΕΤΑΙ
Τόν ’Ιούνιο τοΰ 1927 οί Π. Πουλιόπουλος καί Π. Γιατσόπουλος διατυπώ
νουν τίς απόψεις τους γιά τίς συνθήκες πού επικρατούσαν στους κόλπους τοΰ
Κ Κ Ε : «Τυχαίνει νά ’μαστέ άπο τούς παλαιότερους αγωνιστές μέσα στο
Κόμμα καί νά ’χωμε άλλοτε ύπηρετήσει το Κόμμα άπό τίς πιο ύπεύθυνες
θέσεις του. Ή κάποια πείρα πού έχβμε συγκεντρώσει άπό τον άγώνα καί ή
βαθειά συνείδηση τών εύθυνών μας άπέναντι τοϋ κινήματος, μάς οδήγησε σέ
ορισμένα συγκεκριμένα συμπεράσματα γιά τήν άντιμετώπιση τής κατάστα
σης. Καί το πρώτο μας κομμουνιστικό καθήκον είναι άναμφισβήτητα νά
κάνωμε γνωστές τίς σκέψεις μας σέ όσους συντρόφους ώς τά σήμερα έχουν
στήν πράξη δείξει ειλικρινή άφοσίωση καί όρθοφροσύνη». Κατά τή γνώμη
τους «βασικώς τά αίτια τής κρίσης, καί σέ τελειωτική τους άνάλυση, βρί
σκονται φυσικά στίς ιδιαίτερες συνθήκες τής έξέλιξης τοΰ καπιταλισμοΰ στή
χώρα μας» (Νέο Ξεκίνημα, 1/2, 4). Ώ ς τήν έμφάνιση τοΰ Σπάρτακου καί
τής «Ε νωμένης ’Αντιπολίτευσης τοΰ Κ Κ Ε » άποσαφηνίζεται ή σκόπευση
τοΰ άντιπολιτευτικοΰ αύτοΰ ρεύματος, ένώ παρόμοια έγχειρήματα άναλαμβάνονται σέ δλα τά κομμουνιστικά κόμματα τής Εύρώπης (ήδη το 1926
σχηματίζεται στή Γερμανία τό «KPD-Opposition» μέ δργανο τήν έφημερίδα
Spartakusbund) πού προσβλέπουν στή σύνδεση μέ τήν «'Ενωμένη ’Αντιπο
λίτευση» τών Τρότσκι-Ζηνόβιεφ.

Έ ργα:
Πουλιόπουλος, Π., « ’Επιστολές» (2 4-9-1926· 3 0 -9 -1 9 2 6 ' 1 0 -1 0 -1 9 2 6 ' 1510-1926- 2 1 -1 2 -1 9 2 6 )' βλ. Ριζοσπάστης, 2 6 ,2 7 ,2 8 - 1 -1 9 2 7 ,1 / 2 , καί
Κ Κ Ε , 1926-1931, 18-24.
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------, «Δήλωση», Ριζοσπάστης , 2 9 -1 -1 9 2 7 , 1.
------, Γιατσόπουλος, Π., Νέο Ξεχίνημα. Απόψεις γιά βασιχά προβλήματα

τοϋ έλληνιχοϋ χομμουνιστιχοΰ χινήματος. Δυο γράμματα γιά τά μέλη
τοϋ ΚΚΕ, ’Αθήνα Ίούν. 1927 [=Σπάρταχος, ’Αθήνα 21982, I-VIII],
------, « Ή ’Αντιπολίτευση στά μέλη τοϋ Κόμματος» (2 4 -8 -1 9 2 7 ), Σ πάρταχος, ’Αθήνα 21982, IX-XVI.
Μάξιμος, Σ. - Σκλάβος, Κ. - Χαίνογλου, T ., Γ ια τ ί παραιτηθήχαμε ά π ’ τό
Πολιτικό Γραφείο, ’Αθήνα 1927.
Μουντράκης, Μ. - Μανουσάκης, Ν. - Παπάς, Π., Πρός τούς νέους. Οΐ
απόψεις τής ’Αντιπολίτευσης μέσα στήν ΟΚΝΕ, ’Αθήνα 1927.
’Από τήν πλευρά τοΰ Κ Κ Ε:
'Επίσημαχείμενα, Β ' , 1 6 8 -1 7 2 (2 6 -1 -1 9 2 7 ), 195 (2 6 -1 -1 9 2 7 ), 1 96 (2 7 -1 1927), 1 98 -199 (2 9 -1 -1 9 2 7 ), 2 0 0 (8 -2 -1 9 2 7 ), 2 1 3 -2 1 5 (8 -4 -1 9 2 7 ),
22 5 -2 2 6 (1 1 -4 -1 9 2 7 ), 2 5 2 (1 8 -4 -1 9 2 7 ), 342 (2 -7 -1 9 2 7 ), 34 8 -3 5 4
(6-7 -1 9 2 7 ), 36 5-3 6 6 (2 6 -7 -1 9 2 7 ), 367 (1 -8 -1 9 2 7 ), 3 8 0-3 8 2 (3 0 -71927), 3 83-38 4 (2 -8 -1 9 2 7 ), 3 8 5 -3 9 7 (9 -8 -1 9 2 7 ), 3 9 7 -3 9 8 (9-81927), 40 2 -4 0 3 (1 9 -8 -1 9 2 7 ), 4 1 0 -4 1 2 (2 1 -8 καί 1 8 -9 -1 9 2 7 ), 42 0 433 (18-9 -1 9 2 7 ), 4 3 7 -4 3 8 (2 5 -9 -1 9 2 7 ), 4 3 9 -4 4 2 (2 5 -9 -1 92 7), 446
(9-10 -1 9 2 7 ), 4 47 (1 0 -1 0 -1 9 2 7 ), 4 5 3 -4 5 7 (3 1 -1 0 -1 9 2 7 ), 4 6 4 -4 6 8
(25 -1 1 -1 9 2 7 ), 46 9 -4 7 1 (2 6 -1 1 -1 9 2 7 ), 4 7 2 -4 7 3 (3 0 -1 1 -1 9 27 ), 475476 (5-12 -1 9 2 7 ), 4 8 5 -4 8 6 (2 7 -1 2 -1 9 2 7 ), 487 (1 3 -1 -1 9 2 8 ).
Κ Κ Ε , Περιφερειακή ’Οργάνωση της ’Αθήνας, Ή 'Οργάνωσή μας στήν
πάλη ενάντια στό λιχβινταρισμό, ’Αθήνα 1927.
Τριαστέρης (βλ. παραπάνω σ. 313).

2. Σ Π Α Ρ ΤΑ Κ Ο Σ : ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ «ΣΥΝΕΙΔΗΤΗΣ
ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΚΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΣ»
Τό μηνιαίο περιοδικό της «μαρξιστικής-λενινιστικής θεωρίας καί πράξης»
υπόσχεται νά καλύψει τό κενό τής «έπιστημονικής καθοδήγησης τοΰ έπαναστατικοΰ καί γενικότερα τοΰ έργατικοΰ κινήματος» τής χώρας καί, πιό συγ
κεκριμένα, νά φέρει σε πέρας τήν «οργανωτική έξυγίανση καί τή διόρθωση
τής πολιτικής γραμμής» τοϋ Κ Κ Ε . Σ τά έπτά χρόνια τής κυκλοφορίας του ό
Σπάρτακος (άπό τόν Μάιο τοΰ 192 8 ώς τόν Ιούνιο τοΰ 1929 καί άπό τόν
’Οκτώβριο τοΰ 1932 ώς τόν Αύγουστο τοΰ 1934 είχε τή μορφή δεκαπενθή
μερης ή εβδομαδιαίας έφημερίδας) έδωσε τό μέτρο τών δυνατοτήτων τής
ομώνυμης άντιπολιτευτικής ομάδας (μορφοποιήθηκε τόν Ίαν. τοΰ 1929)
γιά τήν έπίτευξη αύτής τής στοχοθεσίας. Γ ιά τόν Παντελή Πουλιόπουλο βλ.
τόν δεύτερο τόμο, Β ' μέρος, αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 2 3 3 -2 3 4 , καί Λιβιεράτος,
Π. Πουλιόπουλος, passim. Γ ιά τόν Σεραφείμ Μάξιμο ( Γ άνος ’Ανατ. Θράκης
1899 - Βιέννη 1962) βλ. τή «χρονογραφία» (με ορισμένες άνακρίβειες) πού
συνέταξε ό Λ. ’Αξελός ώς εισαγωγή στήν έπανέκδοση τοΰ Κοινοβουλίου,
θ '- λ β '. Γιά τόν Παστία Γιατσόπουλο ( ’Αγχίαλος ’Ανατ. Ρωμυλίας 1897
- ’Αθήνα 1979) βλ. Μαρξιστιχό Δελτίο, Μάρτ. 1980, 78-80. Ά π ό τά υπό
λοιπα στελέχη τής όμάδας μνημονεύουμε τούς Τάσο Χαΐνογλου ( f Αθήνα
1966), πού έντάσσεται στό ΕΑΜ καί μετέχει στή σύνταξη τής ’Ελεύθερης
'Ελλάδας- Γιώργη Νίκολη ( f Άθηνα 19 2 9 ), πού πρωταγωνίστησε στήν
άνάπτυξη τοΰ κινήματος τών «Παλαιών Πολεμιστών», ύπήρξε μέλος τής
Κ Ε (άπό τό 1924 ώς τό 1927) καί άρχισυντάκτης τοΰ Ριζοσπάστη- Βασίλη
Νικολινάκο (άποχωρεΐ τό φθινόπωρο τοΰ 1931 )· Γιάννη Μοναστηριώτη
( t Άθηνα 1984)· Νίκο Νικολαίδη (βλ. τόν δεύτερο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου,
Β ' μέρος, σ. 325)· Λεωνίδα Χατζησταΰρο (άπομακρύνεται τό φθινόπωρο
τοΰ 1931)· Ν. Μαρινόπουλο (βλ. Λιβιεράτος, Π. Πουλιόπουλος, 5 5 -56) καί
Βασίλη Καρασκόγια ( f ’Ιωάννινα 1977), άπό τά ιδρυτικά μέλη τοΰ παραρτή
ματος «Παλαιών Πολεμιστών» στήν “Ηπειρο.

Π ρ ω τ ό τ υ π α χ ε ίμ ε ν α :
στόν Σπάρτακο:
Αντιπολίτευση τοΰ Κ Κ Ε , «Οικονομική καί πολιτική κατάσταση» ( Ίαν.
1928, 3-6)
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------, «Διακήρυξη στο ζήτημα τής ένότητας τών έργατών» (Μ άρτ.-Ά πρ.
1928, 99-101).
------, «Γιά μιά Άγροτική Συνεταιριστική Τράπεζα τής Ελλάδος» (Μάρτ.Ά π ρ . 1928, 101-102).
------, «Δήλωση πάνω στή Ρωσσική καί Διεθνή Αντιπολίτευση» (Μάρτ.-Απρ. 1928, 119-120).
------, «Προγραμματικές Θέσεις καί καθήκοντα» (20-1-1929, 1-12).
------, « Ανακοίνωση πάνω στό ζήτημα τών Άρχειομαρξιστών» ( Ό κτ.-Ν οέμβρ. 1930, 8-11).
------, «Θέσεις» (Δεκ. 1930, 2-10).
------, « Ανοιχτό γράμμα πρός τό Διεθνές Γ ραφείο τής Κομμουνιστικής Α ν 
τιπολίτευσης» (Δεκ. 1930, 21).
------, «Επαγγελματικό κίνημα» (Ία ν . 1931, 7-10).
------, «Τό έβραϊκό ζήτημα» (Φεβρ.-Μάρτ. 1931, 4-5).
------, «Μανιφέστο» (Ίούλ.-Α ύγ. 1931, 14-20).
------, «Διακήρυξη για τήν άνασυγκρότηση τής Ε Γ Σ Ε Ε » (Σ επ τ. 1931, 2632).
------, «Α νοιχτή Έ πιστολή πρός τά μέλη τοΰ Κ Κ Ε » (Νοέμβρ. 1 9 3 1 ,1 -1 1 ).
------, « Ή θέση μας στή Διεθνή Αντιπολίτευση» (Νοέμβρ. 1931, 2 4-28).
------, «Ανακοίνωση» γιά τήν Κ .Ε.Ο . (Φεβρ.-Μάρτ. 1932, 18-21).
------, «Πολιτική κατάσταση καί καθήκοντα τοΰ Κ Κ Ε » (Μάιος 1932, 3 -4 ).
------, «Πρός τήν Α' Έθνική Συνδιάσκεψη. Εισηγήσεις» ( Ίούν.- Ίούλ. 1932,
2 -4 0 ).
------, «Μανιφέστο τής Α' Έθνικής Συνδιάσκεψης» (Σεπτ. 1932, 3-6).
------, «Α' Έθνική Συνδιάσκεψη» (1 5 -1 0 -1 9 3 2 ,1 -2 · 1 -1 1 -19 3 2, 3 -4 ).
------, «Μανιφέστο τής Β ' Έθνικής Συνδιάσκεψης» (2 5 -1 1 -1 9 3 3 , 1-2).
Εύαγγελόπουλος, Ν., «Οί Ή ρακλεΐς τής Διεθνοΰς» (Φεβρ. 1928, 65).
Καρυώτης, Γ . [=Καρυωτάκης, Π .;], «Γιά τή θεωρία τής διαρκοΰς έπανά
στασης» (Φεβρ.-Μάρτ. 1932, 2 6-30).
Κάτλας, Ν., « Ή Ένω τική καί οί Άρχειομαρξιστές» ( Άπρ.-Μ άιος 1931,
13-17).
Μάξιμος, Σ ., «Μερικά προβλήματα άπό τήν έξέλιξη τοΰ καπιταλισμοΰ στήν
Ε λλά δα » (Ία ν . 1928, 10-12· Φεβρ. 1928, 89-91).
------, « Ή παραδουνάβιος ’Ομοσπονδία» (Ία ν . 1928, 3 1 -3 3 ).
------, «Τά αίτια τής τωρινής κρίσης» (Μ άρτ.-Ά πρ. 1928, 116-117).
------, «Πρός τή διοικούσα μερίδα τοΰ Π Γ τοΰ Κ Κ Ε » (Μ άρτ.-Ά πρ. 1928,
117-119, μέ τους Τ . Χαίνογλου καί Κ. Σκλάβο).
------, « Έ π ί τής έπιστολής τής Διεθνοΰς» (Μ άρτ.-Ά πρ. 1 928), 130.
------, « ’Ανασυγκρότηση τής Ένωτικής» (Δεκ. 1930, 10-12).
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------, «'Υπάρχει Βαλκανική 'Ομοσπονδία τών Κομμάτων;» (Ία ν . 1931,
10-12· Φεβρ.-Μάρτ. 1931, 18-20).
------, « Ή 14η επέτειος τής ρωσσικής έπανάστασης» (Ό κ τ . 1931, 1-3).
------,« 1 9 3 1 .. (Δεκ. 1931, 1 -4 ).
------,
------,
------,
------,

«Οικονομική κρίση καί γραφειοκρατική ακρισία» (Ία ν . 1932, 3-8).
«Τί Μπρύνιγκ, τί Χίτλερ» (Ία ν . 193 2 , 8-11).
«Για μια όρθή πολιτική στο αγροτικά» (Φεβρ.-Μάρτ. 1932, 6-1 0 ).
« Άρχειομαρξισμός, Κόμμα καί ’Αντιπολίτευση» (Ά π ρ . 1932, ΙΟ
Ι 2' Μάιος 1932, 5-7).

------, «Α γροτικός καί αστικός πληθυσμός» (Ά π ρ . 1932, 14-17· Μάιος
1932, 11-13).
------, «Πάνω στό έθνικό ζήτημα» (1 -1 0 -1 9 3 2 , 2).
------, «Ε μ π ρ ό ς γιά μια άληθινή στροφή τής Κ .Δ .» (1 5 -3 -1 9 3 3 , 1-3).
------, « ’Ενάντια στή σύγχυση» (1 5 -4 -1 9 3 3 , 3 -4 ).'

1.
Ό Σεραφείμ Μάξιμος (βλ. παραπάνω σ. 476 καί τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ.
317-318 αύτοΰ τοΰ ϊργου) δέν θά μετάσχει <πήν ίδρυση τής ΟΚΔΕ (βλ. παρακάτω σ.
489), άφοΰ ϊτσι —μέ τά £ρθρα αύτά— θά ϊχει μορφοποιήσει τή διαφωνία του μέ τόν
Πουλιόπουλο για τήν άνάγκη νέας Διεθνοΰς καί συναφώς νέων κομμουνιστικών κομμά
των. Τό 1936 (βλ. παραπάνω σ. 377’ πρβλ. Rundschau, 1936,1406) προσεγγίζει τό
ΚΚΕ που όμως θά τόν κρατήσει (παρά τή συμμετοχή του στήν ’Εθνική ’Αντίσταση
καί στήν πρωτοβουλία τής ΕΠ-ΑΝ· βλ. παραπάνω σ. 451 ) σέ διαρκή εκκρεμότητα ώς
τό θάνατό του, τό 1962 (βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου). Άπό τά ϊργα του
αυτής τής περιόδου:
La manne marchande grecque au XVIIle siècle, Athènes 1940 (άνάτ. άπό τό περ. Les
Balkans) [ώς S. Vorios],
Τό έλληνικά έμπορικό ναυτικό κατά τόν XVIIIo αιώνα, Αθήνα 1940 [ώς Σ. Βόρειος],
«θεωρητική Οικονομική» και οικονομική ακρισία, Αθήνα 1943 [ώς Σ. Βόρειος].
«Για μια νεοελληνική οικονομική ιστορία», Νέα 'Εστία, ΛΓ ' (1943), 166-172 [ώς Σ.
Βόρειος].
Που βαδίζουμε;, Αθήνα 1945, 21945.
«Πρόλογος», στό: Ν. Λένιν, Τό δικαίωμα των εθνών γιά τήν αυτοδιάθεσή τους, μτφ.
Π. Μαρμαρά, Αθήνα 1945, 3-5.
Ή αΰγή τοΰ έλληνικοΰ καπιταλισμού (Τουρκοκρατία 1685-1789), Αθήνα 1945 (τό
ϊργο μαζί μέ τό Κοινοβούλιο ή δικτατορία; δίδεται για τήν «έσωκομματική
μόρφωση» τοϋ ΚΚΕ’ βλ. Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 1946, 343).
Γιά τή συνεργασία του στόν Ανταίο βλ. παραπάνω σ. 451.
«Pour mieux comprendre la Grèce démocratique», La Pensée, άρ. 26 (Όκτ. 1947),
26-32 (μαζί μέ τή Φ. Πορφυρογένη).
Γ ιά τό συγγραφικό του ϊργο μετά τόν εμφύλιο βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ ϊργου.
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Μαρινόπουλος, Ν.,2 «Λενινισμός καί διαρκής έπανάσταση» (Μάιος 1932,
19-23).
Μοναστηριώτης, Γ ., « Ό Άρχειομαρξισμός» (Ό κτ.-Νοέμβρ. 1930, 192 2 ).
Νικολινάκος, Β ., «'Σιδηροδρομική πραγματικότης’, Κόμμα καί Αντιπολί
τευση» (Σ επτ. 1930, 8-10).
Νικολαΐδης, Ν., «Γκαϊτε» (Φεβρ. 1928, 95).
Πουλιόπουλος, Π., «Οΐ 'πρόοδοι’ τής κοινωνικής πολιτικής στήν Ελλάδα»
(Ία ν . 1928, 12-17).
------, «Έθνικο καί λικβινταρισμος» (Ία ν . 1928, 17-18).
------, «Λένιν, Υλισμός χαί έμπεφιοχριτιχισμόςη ( Ίαν. 1928, 4 2 -4 3 , ώς Π.
Σαρκάτος).
------, «Το καπνεργατικό» (Φεβρ. 1928, 58 -6 4 , 81 -8 2 ).
------, «Προβλήματα τής Κομμουνιστικής Αντιπολίτευσης στήν Ελλάδα»
(Φεβρ. 1928, 82-89).
------, «Στή 13η έπέτειο τής ρωσσικής προλεταριακής έπανάστασης»
(Όκτ.-Ν οέμβρ. 1930, 1 -4 ).
------, «Κομμουνισμός καί Άρχειομαρξισμός» (Δεκ. 1930, 12-15· Ίαν.
1931, 12-18· Φεβρ.-Μάρτ. 1931, 2 -4 ).
------, « Ή Κομμουνιστική Έ νω τική Ό μάδα» (Ίούν. 1931, 3 -6 , ώς Π.
Σαρκάτος).
------, « Ό Έθνικομπολσεβικισμος στο Ιργο του» (Ίούν. 1931, 10-12).
------, « Ή πάλη κατά τοϋ φασισμοΰ» (Ίούλ.-Α ύγ. 1931, 5-7).
------, « Ή πάλη κατά τοΰ φασισμοΰ καί το Κόμμα» (Σ επ τ. 1931, 1 -5 Νοέμβρ. 1931, 11-15, ώς Π. Σαρκάτος).
------, « Ό μύθος τοΰ λικβινταρισμοΰ» (Σ επτ. 1931, 6 -8 , ώς «Σπαρτακιστής»).
------, « Ή έξέλιξη τοϋ 'φραξιονισμού’ » (Νοέμβρ. 1931, 15-20).
------, «Γιά τήν ένωση τοϋ Σπάρτακου με τήν Κ.Ε.Ο .» (Νοέμβρ. 1931,
22 -2 4, ώς «Σπαρτακιστής»).
------, « Ή όργάνωση τοΰ κινήματος τών άνέργων» (Δεκ. 193 1 , 5-9).
------, «Τρότσκυ καί Άρχειομαρξισμός» (Ία ν . 1932, 17-21).

2.
Γ ιά τήν ύπεράσπιση τοϋ Νίκου Μαρινόπουλου (Πάρος 1908) άπό τόν Πουλιό
πουλο, στόν Άσσο τής Κεφαλονιάς, βλ. Λιβιεράτος, Πουλιόπουλος, 54-56’ πρβλ. καί
τίς κατοπινές συνθέσεις του: Λέων Τρότσχυ, Αθήνα 1979, Φυσική δημιουργία, εξέλι
ξη χοινωνιχή χαί σοσιαλισμός, Αθήνα 1989.

Ο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»
------, «Πρωτοπόροι τής πισινής ή έπαναστάτες;» ( Ά πρ. 1 9 3 2 ,1 7 -1 9 , ώς Π.
Σαρκάτος).
------, «Σταλινική υποκατανάλωση’ μαρξικής σκέψης» (Μάιος 1932, 1419)·
------, «Δίχως συγχύσεις, πάλη στά δύο μέτωπα» (1 5 -4 -1 9 3 3 , 1-2).
------, « Ή 'άστικοδημοκρατική’ ιλαροτραγωδία τοϋ Σταλινισμού στήν Ε λ 
λάδα» (1-2-193 4 , 1-4 ).
------, « Ή 6η ολομέλεια στο ρόλο τής Κίρκης» (1-3-1934, 1-4).
Σκλάβος, Κ. (βλ. παρακάτω σ. 644).
Φαλέας, Π. [= Παπακωνσταντίνου, Θ.], «Τρία φιλοσοφικά προβλήματα»
(Μ άρτ.-Ά πρ. 1 9 2 8 ,1 0 4 -1 0 9 ).
Χαΐνογλου, T ., «Ε λλά δα καί ’Ιταλία» (Ία ν . 1928, 33-35).
------, «Οί σημερινές ζυμώσεις μέσα στούς χωρικούς» (Μ ά ρτ.-Ά π ρ. 1928,
109-112).
------, «Οί διώξεις, το Κόμμα καί οί 'ήγέτες’ του» (Μ ά ρτ.-Ά π ρ. 1928,
136-138).
X . Μ. [= Χουρμούζιος, Αιμίλιος], «Ε. Μπαρμπύς, Ό Ίησοΰςη ( Ίαν. 1928,
4 4-4 5 ).
αύτοτελώς:
Α ντιπολίτευση τοϋ Κ Κ Ε ( Όμάδα «Σπάρτακος»), Μανιφέστο, Αθήνα
Ίούλ. 1931 [= Μαρξιστικό Δελτίο, άρ. 19, Δεκ. 1962, 26 -3 0 ].
Μάξιμος, Σ ., Κοινοβούλιο ή Δικτατορία;, Θεσσαλονίκη 1930, Αθήνα
21975, έπιμ. Λ. Ά ξελοΰ [βιβλιοκρισίες: Π. Πουλιόπουλου, Σ πάρτα
κος, Δεκ. 1930 , 2 2 -2 3 - Κ. Σκλάβου, Πολιτικά Φύλλα, Ά πρ. 1931,
18-19' Ί . Π. Μελά, Πολιτικά Φύλλα, Φεβρ. 1931, 13].
Πουλιόπουλος, Π., Δημοκρατική ή σοσιαλιστική επανάσταση στήν
'Ελλάδα;, Αθήνα 1934, «Γκοβόστης»· 21 964, «Διαλεχτά κείμενα»·
31972, «Νέοι Στόχοι»· 41982, «Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη»· 51 992,
« Έργατική Δημοκρατία» [βιβλιοκρισίες τών Κ. Βρεττοϋ (=Σκλάβου),

Νέα 'Επιθεώρηση, Β ' περ. 1934, 3 3 3 -3 3 6 , Σ. Σωμερίτη, Σοσιαλιστι
κή Επιθεώρηση, 1934, 162-1 6 3 , καί Γ . Ζεύγου, βλ. παραπάνω σ.
346].

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
στον Σπάρτακο:
Βάργκα, Ε ., «Έρευνα τής περιστατικής οικονομίας καί θεωρία τών κρίσε
ων» (Ία ν . 1928, 7-9).
------, « Ή διεθνής κίνηση τοΰ κεφαλαίου» (Φεβρ. 1928, 56-58).
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Κ α τ ευ θ ύ ν σ εις ε ρ ε υ ν ά ς :
αποδελτίωση τών εργασιών τοΰ Μάξιμου καί τοΰ Πουλιόπουλου στον περι
οδικό, εβδομαδιαίο καί ημερήσιο τύπο.

α) Ε ΙΜ Α Σ Τ Ε «Μ Α Θ Η ΤΕΣ T O T Μ Α ΡΞ ΚΑΙ TO T ΛΕΝ ΙΝ »1

«...Τό έπαναστατικό κίνημα στήν 'Ελλάδα περνάει σήμερα μια π ε
ρίοδο έσωτερικής ιδεολογικής πάλης ομάδων. Τήν πάλη αύτή τά
προοδευμένα έπαναστατικά κινήματα σε άλλες χώρες τήν έχουνε
περάσει άπό δεκάδες χρόνια. Είναι άναπόφευκτο νά τήν περάσουμε
κι’ έμεΐς έδώ. Μόνον έτσι, με τήν ιδεολογική σύγκρουση τών άντιπάλων ρευμάτων, φυσιολογικά καί αυτόφωτα, δχι μηχανικά καί 'κατά
διαταγήν’ διαμορφώθηκαν συμπαγείς ΐδεολογικώς έπαναστατικες
παρατάξεις μέσα στό παγκόσμιο έργατικό κίνημα, άπ’ δπου βγήκα
νε σοβαρά κομμουνιστικά κόμματα. Ό σοι σήμερα μιλοϋν έναντίον
τοϋ 'φραξιονισμοϋ’, άποτελοϋνε στήν πραγματικότητα κι’ αύτοί μιά
όμάδα πού διευθύνει τό κόμμα σύμφωνα με τίς δικές της βλέψεις.
' ’Αντικομματικά’ στοιχεία δταν λένε, έννοοΰν άπλώς άντιτριαστερικά.2 Ή πάλη αύτή στήν Ελλάδα ΐστορικώς συμπίπτει με τή μεγάλη

1. [Πουλιόπουλος, «Προβλήματα», 89].
2. [Για τον Τριαστέρη (=Χαιτα) βλ. παραπάνω σ. 312].
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διεθνή σύγκρουση τών ορθοδόξων μαρξιστών-λενινιστών (διεθνής άντιπολίτευση) καί τών οπαδών της μικροαστικής ρεφορμιστικοεθνικής
'θεωρίας τοϋ σοσιαλισμοΰ σε μιά μόνη χώρα’. Τέλος ή πάλη αύτή
τών ομάδων στήν Ελλάδα θά ήταν ώφελιμότερο νά διεξαχτεΐ ώς
μιά κανονική ένδοκομματική άντιπαράταξη συγκρουομένων άπόψεων μέσα στά όρια τών οργανωτικών άρχών τοϋ δημοκρατικού συγ
κεντρωτισμού, πού έδωσε στήν ΚΔ ό Λένιν, έφαρμοσμένων διαλεκτι
κά στίς συνθήκες τοϋ έλληνικοΰ πρωτογονισμού. Έ τ σ ι θά διαλύον
ταν καί όλες οί ομάδες κατ’ άνάγκη. ’Αγωνιστήκαμε καί άγωνιζόμαστε νά έπιβάλουμε τή φυσιολογική αύτή λύση μέσα στό κόμμα.
Ίσ α μ ε τώρα όμως ή άντίπαλή μας όμάδα κατώρθωσε νά κάμει μιά
τέτοια λύση άδύνατη. Σ’ αύτό τή βοήθησε Ιο τό χαμηλό έπίπεδο
άνάπτυξης τών μελών, 2ο ή ύποστήριξη άπό τήν όμάδα πού διοικεί
τήν ΚΔ καί πού γιά νά σκεπάσει τά μεγάλα της όπορτουνιστικά
σφάλματα (άγγλορωσική, κινεζικό, σοσιαλιστική άνοικοδόμηση)
ύποστηρίζει ώς 'γνήσια λενινιστική’ κάθε όμάδα στά άλλα κόμματα
πού θά ύπερτερεΐ σε ύπαλληλική πειθαρχία, άδιάφορο άν ή γραμμή
της είναι σωστή ή όχι. Ή πάλη στήν Ελλάδα θά πλαισιώνεται μέσα
στήν πραγματικότητα τοΰ ΚΚΕ, παρόμοια όπως όλες οί ιδεολογικές
συγκρούσεις τών ρώσων μαρξιστών τόσα χρόνια είχανε πλαισιωθεί
μέσα στό παλιό Έργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Ρωσίας.
Ή άντιπολίτευσή μας δέν είναι δεύτερο κόμμα, όπως ή Διεθνής
’Αντιπολίτευση δέν είναι Τετάρτη Διεθνής.
Είμαστε κομμουνιστές, μαθητές τοΰ Μάρξ καί τοΰ Λένιν. ’Αγω
νιζόμαστε γιά τήν άνύψωση τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος, όπως ή
Διεθνής ’Αντιπολίτευση άγωνίζεται γιά τή διόρθωση της γραμμής
τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς. Ά ρα διεκδικοΰμε τή θέση μας μέσα
στό κόμμα καί στή Διεθνή. Καί ύπερασπίζουμε τήν Κ. Διεθνή καί τό
Κόμμα της ένάντια στούς εχθρούς τους».
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β) Η «Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΙΚ Η ΙΣ Τ Ο Ρ ΙΑ ΤΟ Υ ΣΠ Α ΡΤΑ Κ Ο Υ»'

«...ό Σπάρτακος γεννήθηκε καί εξελίχτηκε πάνω στήν άντιμετώπιση
τών ζωντανών συγκεκριμένων προβλημάτων πού εθετε στο επανα
στατικό προλεταριάτο ή άληθινή πορεία τοϋ ταξικοΰ κινήματος. Ό
Σπάρτακος γεννήθηκε καί άναπτύχτηκε μέχρι σήμερα άδιάσπαστα
ενωμένος μέ τό ΚΚΕ καί μέ όλες τίς παραδόσεις τοΰ έπαναστατικοΰ
κινήματος της έλληνικής έργατικής τάξης.
Παραπάνω άναλύθηκε τό στάδιο τών ζυμώσεων, όπου μόλις άρ
χισαν ψηλαφητά νά έκδηλώνουνται οί πρώτες άντιπολιτευτικες τά
σεις κατά τοΰ σταλινισμοΰ μέσα στο Κόμμα, έξηγήθηκαν έπίσης τά
γενικά ιστορικά αίτια της προσωρινής ήττας τήν οποία ύπέστη ή
κομματική άντιπολίτευση άπό τή σταλινική γραφειοκρατία υστέρα
άπό τήν άποκρυστάλλωσή της στά 1928. Τ ά αίτια αυτά βρίσκουνται
στενά συνδεδεμένα μέ τή μηχανική έξολόθρευση της μαρξιστικής
πτέρυγας (μπολσεβίκοι-λενινιστές) μέσα σέ δλη τή Διεθνή άπό τά
1924 μέχρι σήμερα.
Στίς άποτυχίες δμως ώστώρα της έλληνικής άντιπολίτευσης συνέ
βαλαν, έκτός άπό τά αίτια αυτά καί άδυναμίες καί λάθη πού οί
πηγές τους πρέπει νά άναζητηθοΰν μέσα στούς κόλπους της έλληνι
κής άντιπολίτευσης τής ίδιας. Έ να βασικό χαρακτηρισμό γιά τίς
άδυναμίες αύτές έδωσαν οί θέσεις τοΰ 1929 καί ό έπανεκδομένος
Σ π ά ρ τ α κ ο ς στά πρώτα φύλλα του. Έ να άπό τά λάθη της ελληνικής
άντιπολίτευσης ήταν ή ύπερβολική ίσαμε τό 1930 στενή προσκόλλη
ση σέ μιά σχηματική άντίληψη γιά τόν 'πατριωτισμό Κόμματος’.
Αύτό τό γεγονός μόλον πού στόν πρώτο καιρό προφύλαξε τήν ’Αντι
πολίτευση άπό έπικίνδυνες, άντικομματικής διαλυτικής-άρχειομαρξιστικής μορφής, παρεκκλίσεις, ώστόσο οδήγησε σέ μιά ύποτίμηση
καί παραμέληση της οργάνωσης τών άντιπολιτευτικών δυνάμεων.
Έ τ σ ι οί δισταγμοί στήν άνοιχτή μέσα στίς μάζες άποκάλυψη τών

1.
[ ’Αντιπολίτευση τοΰ Κ Κ Ε (όμάδα «Σπάρτακος»), «Πρός τήν Α'
Έθνική Συνδιάσκεψη», 3-5].
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έγκληματικών σφαλμάτων της σταλινικής γραφειοκρατίας (πού
έφταναν άκόμη μέχρι θυελλωδών συζητήσεων γιά τό αν θάπρεπε νά
έμφανιζώμεθα ξεχωριστά σε συνελεύσεις, ή νά βγάλουμε έβδομαδιαϊο όργανο) άδυνάτιζε το κϋρος τής ’Αντιπολίτευσης κα'ι τής έδινε
ενα χαραχτήρα περισσότερο κριτικο-προπαγανδιστικό καί δχι άμεσα
δημιουργικό, δυσκόλεψαν τή στρατολογία νέων άγωνιστών, μελών
καί οπαδών καί έτσι ώδήγησαν σε μιά έπικίνδυνη οργανωτική χαλά
ρωση καί διαρροή τών ίδιων τών παλιών στενών μας ομάδων γιά ένα
διάστημα κατά τό όποιο δέν χρησιμοποιήθηκε πολύτιμος χρόνος καί
εύνοϊκες γιά τήν άνάπτυξη τής ’Αντιπολίτευσης καί τοϋ Κόμματος
δυνατότητες. Ή άδράνεια τοΰ Κεντρικού Γ ραφείου άπό τό φθινόπω
ρο 1929 μέχρι τήν άνασυγκρότηση, είναι μιά άπό τίς κυριώτερες
αιτίες τής διακοπής τοΰ φύλου τής ’Αντιπολίτευσης, πού έτσι χάθη
κε όλότελα γιά ένα έτος τό ένωτικό ιδεολογικό δργανο τής άντιπολίτευσης. Ή μή έγκαιρη καταπολέμηση τής όππορτουνιστικής τάσης
Σκλάβου μόλις έμφανίστηκε στίς άρχες 1928 καθώς καί τών πραχτικών παρεκκλίσεων άπό τήν γραμμή τοΰ Σπάρτακου στό συνδικαλι
στικό, βοήθησε άντικειμενικά τό άποσυνθετικό έργο τών σταλινικών
καί τών άνευθύνων στοιχείων πού πήραν γιά προκάλυμα τήν άντιπολίτευση. Λάθος έπίσης τής Διοίκησης τής ’Αντιπολίτευσης στάθηκε
ή χαλαρή στήν άρχή πολεμική πού έξασκήθηκε στά όππορτουνιστικά
σφάλματα τών συμπαθούντων καί οπαδών τοΰ Σπαρτάκου μέσα
στήν ’Ηλεκτρική 'Ομοσπονδία, στόν Πειραιά, στήν Καβάλλα. "Αν
δεν ήταν χαλαρή ή σύνδεση τοΰ Κεντρικοΰ Γ ραφείου μέ τήν έπαρχία,
θά έμποδιζότανε τό σφάλμα τής λεγόμενης 'καπνεργατικής άντιπολίτευσης’ (άπολιτικής) στήν Κ Ε Κ ., τήν όποία δμως έγκαιρα καί σω
στά καταπολέμησε ό Σπάρτακος μόλις έκδηλώθηκε. Ή ταχτική τοΰ
Πανεργατικοΰ Συνασπισμοΰ στίς έκλογές 1928 πού έπρότεινεν ή
’Αντιπολίτευση μόλον πού ξεκινούσε άπό τήν όρθή ιδέα τής έκκαθάρισης τών όππορτουνιστικών σφαλμάτων καί τής όππορτουνιστικής
σαβούρας πού είχε μαζέψει ή σταλινική έφαρμογή τοΰ Έργατοαγροτοπροσφυγικοΰ Συνασπισμοΰ ώς τότε, ήταν μολοντοΰτο κι’ αύτή
έσφαλμένη γιατί στίς γενικές έκεΐνες πολιτικές έκλογές τό Κόμμα
επρεπε νά εμφανιστεί μέ τήν ξεκάθαρή του φυσιογνωμία. Μεγάλη
τέλος έλλειψη καί έμπόδιο σταθερό στήν άνάπτυξη τής έργασίας τοΰ
Σπαρτάκου, έμπόδιο πού άκόμη ό Σπάρτακος δέν έβρήκε τόν τρόπο
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νά τό παραμερίσει, ήταν καί είναι ή τοποθέτηση τοϋ κέντρου τής
’Αντιπολίτευσης έπί 2 χρόνια μέχρι σήμερα στή Θεσσαλονίκη καί
δχι στήν πρωτεύουσα δπου καί τό κέντρο τής πολιτικής ζωής τής
χώρας καί τοΰ προλεταριάτου.
Μέσα δμως άπό δλες τίς ήττες, τίς έλλείψεις καί τά λάθη τής
’Αντιπολίτευσης, ό ούσιώδης χαραχτήρας της σάν τής μοναδικής
μαρξιστικής άριστερής πτέρυγας τοΰ ΚΚΕ φαίνεται καθαρά μέσα
άπό δλη τήν πορεία τής έξέλιξής της στά τελευταία 5 χρόνια. Ή
γραμμή της μέσα άπό δλη τή διαδρομή τών διαφόρων σταθμών τής
άντικειμενικής κατάστασης, τόσο κατά τίς περιόδους άνόδου, δσο
καί τής ύφεσης τοΰ κόμματος, — αύτή άκριβώς είνε πού τήν κατα
τάσσει φυσιολογικά στήν άντιπολίτευση τής άριστερας μέσα στήν
Κομμουνιστική Διεθνή [...]
Ή πραγματική ιστορία τοΰ ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ, παρ’ δλες τίς ελλεί
ψεις καί τίς άποτυχίες του — πού αύτός πάλι έχει δλη τήν δύναμη
μέσα του νά τίς βάλει κάτω άπό τό πρίσμα μιας πραγματικά γόνιμης
λενινιστικής αύτοκριτικής— παρ’ δλες τίς πολυποίκιλλες διαστρε
βλώσεις τών ιδεών του άπό τούς άντιπάλους, τόν άνέδειξε καί τόν
άναδεικνύει στή συνείδηση ολοένα καί περισσοτέρων προλεταρίων
ώς τήν αληθινή άριστερή μαρξιστική-λενινιστική πτέρυγα τοΰ ελληνικοϋ έπαναστατικοΰ προλεταριακοΰ κινήματος, πού άγωνίζεται γιά
νά άνορθώσει τό ΚΚΕ, νά τό μεταρρυθμίσει εσωτερικά στό πεδίο τής
οργάνωσης καί τής πολιτικής του καί νά τό ξανασυνδέσει ok πολύ
πλατύτερη κλίμακα με τίς εκμεταλλευόμενες μάζες, κάνοντάς το ένα
άληθινά έπαναστατικό κόμμα μαζών.
Ό Σ π ά ρ τ α κ ο ς έχει ιστορικό δικαίωμα νά όνομάζεται: Η ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΗ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ τοΰ ΚΚΕ...»

3. ΤΟ ΤΕΡΜ Α Μ ΙΑ Σ Π Ε Ρ ΙΠ Ε Τ Ε ΙΑ Σ

α) Όργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών 'Ελλάδος (Ο Κ Δ Ε ): ιδρύεται το
φθινόπωρο τοϋ 1934 άπό τά άπομεινάρια τοϋ «Σπάρτακου», ύπό τόν Που
λιόπουλο, καί τή «Λενινιστική Έ νω ση» (τά στελέχη της Λ Α Κ Κ Ε ύπό τόν
Σπέρο).

Κ ε ίμ ε ν α :
(άνυπόγραφο), « Ό 'μαρξιστής’ Στίνας 'έξηγ εΐ’ τόν Άρχειομαρξισμό», Ση
μ α ία τοϋ Κομμουνισμοΰ (δργανο τής Λενινιστικης ’Αντιπολίτευσης
τοΰ Κ Κ Ε ), Β ' , άρ. 4 0 (5 -1 1 -1 9 3 3 ), 2 [πρβλ. Α. Στίνα, « ’Ανοιχτό
γράμμα», Πάλη τών τάξεων, 1 0 -1 0 -1 9 3 3 , 2].

Ά ποφάσεις της Ένωτικής Συνδιάσκεψης τών ομάδων Σπάρτακος και Λενινιστική Ένωση (πριν ΛΑΚΚΕ), ’Αθήνα 2 2 -8 -1 9 3 4 .
Έργατική Πρωτοπορία, όργανο των κομμουνιστών διεθνιστών τής 'Ελλάδας
(ΟΚΔΕ), Α ', άρ. 12 (2 9 -6 -1 9 3 5 ), ύπεύθυνος: Χρ. Σούλας [ f 1944],
Α ', άρ. 19 (24-1 2 -1 9 3 5 ).
Ο Κ Δ Ε , « ’Απόφαση πάνω στά άποτελέσματα τών έκλογών καί τόν κίνδυνο
της μοναρχικής παλινόρθωσης», Έργατική Πρωτοπορία, 2 9 -6 -1 9 3 5 ,
1-5.
παραρτήματα τής ’Ε ργατικής Πρωτοπορίας :
Τρότσκι, Λ., Ποΰ πηγαίνει ή Γαλλία;, ’Αθήνα Νοέμβρ. 1934, 21935.
Ο Κ Δ Ε , Βασιλεία., Δημοκρατία, Κομμουνισμός, ’Αθήνα Ίούλ. 1935
[έπανέκδοση: ’Αθήνα 1973, μέ τό δνομα τοΰ Π. Πουλιόπουλου].
άπό τήν πλευρά τοΰ Κ Κ Ε :
Ζεΰγος, Γ ., « Ό τροτσκισμός στό άντεπαναστατικό του εργο», Ριζο

σπάστης, 22 ώς 2 5 -1 -1 9 3 5 , 2.
Κάμος, Ί . (βλ. παραπάνω σ. 376).
β) 'Ενιαία 'Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών τής Ελλάδας (Ε Ο Κ Δ Ε ):
συγκροτείται άπό τήν Ο Κ Δ Ε καί τήν όμάδα τοΰ Νέου Δρόμου (Φεβρ.
1937).
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Κ ε ίμ ε ν α :
Προλετάριος, δελτίο της ΕΟΚΔΕ, άρ. 2 (1 2 -3 -1 9 3 7 ), άρ. 13 (2 6 -1 1 -19 37 ),
21 (2 8 -6 -1 9 3 8 ), πολυγραφημένο- ώς δργανο τής Κ Ε τής ΕΟ ΚΔΕ
(Τμήμα τής 4ης Διεθνούς), νέα περίοδος, άρ. 2 (Ία ν . 1943). Πρβλ.
Διεθνιστής, θεωρητικό δργανο τής Κ Ε τής ΕΟ ΚΔΕ (Τμήμα τής 4ης
Διεθνοΰς), άρ. 1 (Δεκ. 1942).
Π. Πουλιόπουλος, Τά λαϊκά μέτωπα - Ό 2ος παγκόσμιος πόλεμος - Ή
δικτατορία τής 4ης Αύγουστου, ’Αθήνα 1958, «Πρωτοποριακή Βιβλι
οθήκη»· 21976, «Μ αρξιστική Έρευνα» [κείμενα τών έτών 19371941],
------, Άρθρα, θέσεις και πολεμικές, ’Αθήνα 1976, «Πρωτοποριακή Βιβλιο
θήκη», έπιμ. Χρ. Άναστασιάδη.
------, Κείμενα για τόν πόλεμο, τή δικτατορία, τό Νέο Κόμμα, Αθήνα 1979,
«Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη», έπιμ. Χρ. Άναστασιάδη [περιλαμβάνε
ται ή άρθρογραφία του στον Προλετάριο καί στο Δελτίο της Άκροναυπλίας].
------, «Τρότσκι, ένας μεγάλος θεωρητικός τοΰ μαρξισμοΰ» [1941 ], πρόλογος
στό: Λ. Τρότσκι, Προδομένη έπανάσταση, I, Αθήνα 1945, Ικδ. Έρ

--

γατικής Πάλης.

,

, « Ή στιγμή τοΰ πολέμου καί τά καθήκοντά μας» [1 9 4 1 ], Διεθνιστής
άρ. 1 (Ίούν. 1943) [= Προλετάριος και Διεθνιστής, 8 6 -9 1 ].
Τουΐσακ, Κ. [=Kautsky, Κ .], Κάντ, μτφ. Φ. Ρωμανοΰ [=Π . Πουλιόπουλου],
Αθήνα 1936.

4. Α Ν Α Σ Υ Ν Τ Α Ξ Η Κ Α Ι Υ Π Ε Ρ Β Α Σ Η

α) Κόμμα Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας (Μάιος 1943):
Διεθνιστής, όργανο τής Κ Ε τοΰ Κ Κ Δ Ε (Τμήμα τής 4ης Διεθνούς), άρ. 1
(Ίούν. 1943) ώς άρ. 20 (20-1 1 -1 9 4 4 )· βλ. «Προλετάριος» χαί «Διεθνιοτής» τής Κατοχής, ’Αθήνα 198 6 , «Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη»,
έπιμ. Χρ. Άναστασιάδη, 84 -3 1 2 .
4η Διεθνής, θεωρητικό όργανο τής Κ Ε τοΰ Κ Κ Δ Ε (έλλην. τμήμα τής 4ης
Διεθνοΰς), άρ. 1 (Αΰγ. 1943) ώς άρ. 7 (Αΰγ. 1944).
β) Διεθνιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (1942) - Διεθνιστικό
Έπαναστατικό Κόμμα Ελλάδας (Τροτσκιστές) (Ό κ τ . 1944):
Διαρκής Έπανάσταση, θεωρητικό όργανο τής Κ Ε τοΰ ΔΚΚΕ, νέα περ., άρ.
1 (Ίο ύ λ . 1943).

* Ό 'Αγώνας μας, όργανο τοΰ ΔΚ Κ Ε (1943/1944).
’Εργατικό Μέτωπο, όργανο τής Κ Ε τοΰ Δ Ε Κ Ε (Τροτσκιστές - 'Ελληνικό
τμήμα τής 4ης Διεθνοΰς), περ. Γ ' , άρ. 1 (26 -3 -1 9 4 5 ).
Λένιν, Ν. - Ζηνόβιεφ, Γ ., Οί σοσιαλιστές και ό πόλεμος, Αθήνα 1945, Ικδ.
Έργατικοΰ Μετώπου, πρόλ. Α. Στίνα, 3-14.
Δ Ε Κ Ε (Τροτσκιστές), «Προτάσεις γιά το ένοποιητικό συνέδριο τών Τροτσκιστών τής Ελλάδας», ’Ε ργατικό Μέτωπο, 3 0 -6 -1 9 4 6 , 1 -4 .
------, ((Δήλωση πρός τά μέλη τοΰ Κ Δ Κ Ε , τοΰ Άρχειομαρξιστικοϋ Κόμμα
τος καί κάθε έπαναστάτη έργάτη», ’Ε ργατικό Μέτωπο, Σ επτ. 1947,
1-3.
Καμπάς, Β ., «Τό ρωσσικό ζήτημα», ’Ε ργατικό Μέτωπο, Σ επτ. 1 9 4 7 ,1 0 15.
Στίνας, Α., ((Σχέδιο εισήγησης γιά τήν πολιτική κατάσταση», 'Εργατικό
Μέτωπο, Σ επτ. 1947, 3 -1 0 (πρβλ. Ψ. [=Χρ. Άναστασιάδης], « Έ ν α
λαθρόβιο 'κόμμα’ άπάτης», Έργατική Πάλη, 1 2 -1 0 -1 9 4 7 , 1).
γ) Έργατικό Διεθνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μάρτ. 1945):
'Εργατικά Νέα, όργανο τής Κ Ε τοΰ Ε Δ Κ Ε (έλλην. τμήμα τής 4ης Δ ιε
θνοΰς), άρ. 1 (1 1 -4 -1 9 4 5 ).
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Έργατική Πάλη, δργανο τής Κ Ε τοΰ Ε Δ Κ Ε (έλλην. τμήμα τής 4ης Δ ιε
θνοΰς), άρ. 1 (3 -6 -1 9 4 5 ).
παραρτήματα της ’Ε ργατικής Πάλης'.
Μπουχάριν, Ν., 7ο αλφάβητο τοΰ κομμουνισμού, μτφ. Λ. Μιχαήλ
[=Μ . Λ ίλη], ’Αθήνα 1946.
4η Διεθνής, Ή νέα ιμπεριαλιστική «ειρήνη» χαί ή ανοικοδόμηση τών
κομμάτων ίής 4ης Διεθνοΰς, ’Αθήνα Ίούν. 1946.
Τρότσκι, Α., Ή προδομένη έπανάσταση, μτφ. Π. Πουλιόπουλου, I, II,
’Αθήνα 1945, 1946.
------, Οί δίχες τής Μόσχας, ’Αθήνα 1945.
------, Ή 'Οχτωβριανή έπανάσταση, 'Αθήνα Νοέμβρ. 1945.
------, Μπολσεβιχισμός χαί σταλινισμός, 'Αθήνα Μάιος 1946.
δ) Όργανωτιχή Έπιτροττή τοΰ ένοποιητιχοΰ συνεδρίου τών 4 διεθνιστιχών
κομμάτων 'Ελλάδας (Ε Δ Κ Ε , Δ Ε Κ Ε , Π Ε Δ Κ Κ ) (Σ επτ. 1945):
4η Διεθνής, δελτίο συζήτησης, άρ. 1 (1 5 -1 0 -1 9 4 5 ), άρ. 2 (1 5 -1 1 -1 9 4 5 ).
Ή πάλη γιά τό Κόμμα τής προλεταριακής έπανάστασης, 'Αθήνα 1946.
ε) Περιφερειακή Έπιτροττή Διεθνιστιχοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος (ΠΕ
ΔΚΚ ) (Θεσσαλονίκη):
Σπίθα (1945),
Μαϋρος, Δημ. [=Πανταζής, Κ .], Έθνος χαί Μαρξισμός, Θεσσαλονίκη
Μάρτ. 1945.
στ) Έπαναστατική Διεθνιστική Παράταξη τής Ε Λ Δ-ΣΚΕ (1 94 5 ), ήδη
είχε έκφρασθεϊ στήν: Κόκκινη Σημαία, όργανο τής Κ Ε τοϋ Έπαναστατιχοΰ
Σοσιαλιστικοΰ (Κομμουνιστικοΰ) Κόμματος τής Ελλάδας (βλ. παρακάτω
σ. 586).
ζ) Κομμουνιστικό Διεθνιστικό Κόμμα Ελλάδας (4η Διεθνής) (Αΰγουστος
1946):

Έργατική Πάλη, όργανο τής Κ Ε τοΰ Κ Δ Κ Ε (4η Διεθνής), νέα περ., άρ. 1
(12-8-1946).

4η Διεθνής, θεωρητικό όργανο τής Κ Ε τοΰ ΚΔΚΕ, άρ. 1 (Ίούν. 1947).
Εσωτερικό Δελτίο τοϋ Κ Δ Κ Ε (1947).
παραρτήματα της Έργατικής Πάλης:
Ζερόμ [Jérôme = Μ. Raptis], Ή έξέλιξη τής παγκόσμιας κατάστασης
άπ' τόν ’Απρίλη τοΰ 1946 κι έδώ, 'Αθήνα Μάιος 1947.
Τετάρτη Διεθνής, Ή νέα ιμπεριαλιστική ειρήνη καί ή άνοικοδόμηση
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49)

τών κομμάτων τής 4ης Διεθνοΰς, ’Αθήνα ’Ιούνιος 1946.
Τρότσκυ, Λ .,1 Μιά συζήτηση πάνω στό μεταβατικό πρόγραμμα, ’Αθή
να Σ επτ. 1946.
------, Τά συνίιχάτα στήν έποχή τής ιμπεριαλιστικής παρακμής, ’Αθή
να Άπρ. 1947.
Κ Δ Κ Ε -Κ Κ Ε , 3 Διαλέξεις-Συζητήσεις τοΰ Κ Δ Κ Ε (4η Διεθνής) μέ τό
ΚΚΕ, Αθήνα 1 947, 21987, «Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη», έπιμ. X.
Άναστασιάδη [οί ομιλίες τών Στίνα καί Αποστόλου καί ή σχετική
συζήτηση μεταφράσθηκαν στήν Quatrième Internationale, Ά πρ. 1947,
33-38].
η) Διεθνιστική Έπαναστατική Πρωτοπορία (1946):

Οι διαλέξεις-συζητήσεις άνάμεσα στό Κ Κ Ε καί τίς παραφυάδες τοΰ ελληνι
κού τροτσχισμοΰ, Αθήνα 1947, εκδ. Κομμουνιστικής Επιθεώρησης,
έπιμ. Λ. Αποστόλου.

Διεθνιστής, δργανο τής ΔΕΠ, άρ. 1 (Ό κ τ . 1946).

α) Μ. Ράπτης

Ό Μιχάλης Ράπτης (Αλεξάνδρεια 1 911, άπό γονείς ηπειρώτικης κατα
γωγής) ώς πρωτοετής φοιτητής τοΰ Πολυτεχνείου, το 1928, έλκύεται άπό
τον Άρχειομαρξισμό, μετέχει στή σύσταση τής «Κομμουνιστικής Έ ν ω τι
κής 'Ομάδας» (βλ. παρακάτω σ. 5 2 0 ), τής «Λενινιστικής Αντιπολίτευσης
τοΰ Κ Κ Ε », τής Ο Κ Δ Ε καί τής Ε Ο Κ Δ Ε (βλ. παραπάνω σ. 489). Τήν τελευ
ταία έκπροσωπεϊ στο ιδρυτικό συνέδριο τής 4ης Διεθνοΰς γιά νά άναδειχθεϊ,
στή συνέχεια, γραμματέας τής «Ευρωπαϊκής Γραμματείας» (1 9 4 4 ) καί τής
«Διεθνοΰς Γ ραμματείας» της (1 9 4 6 ). Γ ιά τήν πολιτική καί θεωρητική του
δραστηριότητα μετά το 5ο συνέδριο τής Τετάρτης Διεθνοΰς βλ. τον έπόμενο
τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.

1. Βλ καί Λ. Τρότσκυ, « ’Ανοιχτέ γράμμα στον σ Μπάρναμ», Έργατιχή Πάλη,
17-2 ώς 10-3-1947, 2.
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Έ ργα:
Παρεμβάσεις στό ιδρυτικό συνέδριο της 4ης Διεθνοΰς: P. Frank (έπιμ.), Les
congrès de la IVe Internationale, 1, Pans 1978, 2 1 5 , 21 6, 2 1 9 , 2 25,
231, 241, 242, 245, 247 (ώς Speros).
«La révolution grecque», Bulletin du Secrétariat Européen de la IVe Internati
onale, Δεκ. 1Ô44, 7 (άνυπόγραφο).
«La révolution grecque», Quatrième Internationale, Ίαν.-Φεβρ. 1945, 8-9,
2 3-25, 32 (ώς Spero).
«La seule voie», Quatrième Internationale, Ίαν.-Φεβρ. 1945, 2 , 33 (άνυπόγραφο).
«Grèce», Quatrième Internationale, Μ άρτ.-Ίούν. 1945, 55 (άνυπόγραφο).
«Grèce», Quatrième Internationale, Σεπτ.-Νοέμβρ. 1945, 4 2 (άνυπόγραφο).
«Μανιφέστο τοΰ Κ Δ Κ Ε (4η Διεθνής)», 'Εργατική Πάλη, 1 2 -8 -1 9 4 6 , 1/2
[= Διαλέζεις-Συζητήσεις, 21987, 169-174· «Manifeste du PCI de Grè
ce», Quatrième Internationale, Όκτ.-Νοέμβρ. 1946, 4 0 -4 3 ].2
«Sur la réponse du camarade Morrow», Bulletin Intérieur, Μάιος 1946, 7-11
(ώς Pablo).
«A la mémoire de L. Trotsky», στό: L ’assassinat de Léon Trotsky, Paris 1946,
3-6.
«Il est temps de trouver une solution», Bulletin Intérieur, Ίούλ. 1 9 4 7 ,3 1 -3 3
(ώς Pablo).
«Le plan Marshall», IVe Internationale, Ίαν.-Φεβρ. 1 948, 9 -1 9 (ώς Pablo).
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Κ α τ ε υ θ ύ ν σ ε ις ε ρ ε υ ν ά ς :
πλήρης αποδελτίωση τής άρθρογραφίας τοϋ Pablo- μονογραφία για τή ζωή
καί το θεωρητικό του έργο.

Η « ΙΣ Χ Υ Ρ Η ΕΠ Α Ν Α ΣΤΑ ΤΙΚ Η Π ΡΩΤΟΠ ΟΡΙΑ».'

«...Οί άντικειμενικες εξελίξεις βοηθάνε σήμερα τή διαμόρφωση μιας
νέας διεθνούς έπαναστατικής ήγεσίας. Είναι άναπόφευκτο ή ώρίμανση τών άντικειμενικών συνθηκών πρός τήν κατεύθυνση τής παγκό
σμιας σοσιαλιστικής έπανάστασης νά σπρώξει στήν πάλη ολοένα πιο
πολυάριθμα στρώματα, νά έπιταχύνει τήν πολιτικοποίηση τών μα
ζών καί νά διευκολύνει τήν άπόκτηση καθαρής πολιτικής συνείδησης
άπό τά πιο προικισμένα, τά πιό φωτισμένα στοιχεία τους. Μ’ αύτή
τήν έννοια ό Ένγκελς έκφράζονταν άλλοτε πάνω στο πρόβλημα τής
σχέσης άνάμεσα στο άντικειμενικό προτσέσο καί τήν άναγκαία ύποκειμενική του έκφραση στό έπίπεδο τοϋ συνειδητού πολιτικοΰ κινή
ματος.
Στήν άντίρρηση έκείνων πού πίστευαν δτι κτυπάνε το μαρξισμό
κατηγορώντας τον δτι βεβαιώνει άπό τή μιά μεριά το άντικειμενικά
άναπόφευκτο τοΰ σοσιαλισμοΰ κι άπό τήν άλλη τήν άνάγκη ένός
συνειδητοΰ ταξικοΰ κινήματος, ό Ένγκελς άπαντοΰσε δτι τό δεύτερο
είναι τό άναγκαϊο άποτέλεσμα τοΰ πρώτου καί δτι μ’ αύτήν τήν
έννοια ή νίκη τοΰ σοσιαλισμοΰ είναι άναπόφευκτη. Οΐ άνθρωποι κά

1 [ Ό πόλεμος, 75-76: La guerre, 102-1 0 5 ],
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νουν τήν ιστορία κα'ι αύτοί θά πραγματοποιήσουν το σοσιαλισμό. Θά
υποχρεωθούνε σ’ αύτό άπό τήν αντικειμενική ώρίμανση τών συνθη
κών γιά τή νίκη τοϋ σοσιαλισμοΰ, ώρίμανση που θά έκδηλωθεΐ αναγ
καία μέσα στο ολοένα καί πιο ισχυρά υποκειμενικά κίνημα τών άν
θρώπων γιά το σοσιαλισμό.
Είναι άναπόφευκτο τά άληθινά έπαναστατικά στοιχεία, πού
συμμετέχουν σΐήν άποφασιστική καί οριστική πάλη πού άρχίζει, νά
φτάσουν σε μιά πιο καθαρή άντίληψη γιά τούς σκοπούς καί τά μέσα
τής προλεταριακής έπανάστασης, δηλαδή στήν άληθινά έπαναστα
τική άντίληψη τοΰ μαρξισμοΰ. Αύτό τό ιδεολογικό ξεκαθάρισμα, πού
διευκολύνεται άντικειμενικά, θά έπιτρέψει τή δημιουργία μιας πιό
ισχυρής έπαναστατικής πρωτοπορίας πού με τή σειρά της θά έπιταχύνει καί θά έγγυηθεΐ τήν ολοκληρωτική νίκη. Οί έπαναστατικοί
μαρξιστικοί πυρήνες πού ύπάρχουν ήδη σ’ όλο τόν κόσμο μποροΰν νά
παίξουν ένα πελώριο ρόλο μέσα σ’ αύτή τήν έξέλιξη. Μποροΰν νά
έπιταχύνουν τεράστια τήν άπόκτηση καθαρής συνείδησης άπό όλα
τά άληθινά έπαναστατικά στοιχεία πού διαμορφώνονται σήμερα μέ
σα στήν πιό έπαναστατική χοάνη πού γνώρισε ποτε ή Ιστορία. Με
τόν όρο ότι οί μαρξιστικοί έπαναστατικοί αύτοί πυρήνες θά έπιδιώξουν νά ένσωματωθοΰν άπό τώρα μέσα στό πραγματικό έπαναστα
τικό κίνημα τών χωρών τους, νά δουλέψουν ύπομονητικά μέσα σ’
αύτό καί νά τό βοηθήσουν, σύμφωνα με τό ρυθμό τής ΐδιας του τής
πείρας, νά φτάσει στήν ολοκληρωτική έπαναστατική άντίληψη τών
καθηκόντων του.
Στίς χώρες όπου τό βασικό κίνημα τής έργατικής τάξης είναι
κατά κάποιον τρόπο άνεξάρτητο καί όπου ούτε ό ρεφορμισμός ούτε ό
σταλινισμός άποτελοΰν μεγάλο έμπόδιο στήν προοδευτική άνάπτυξή
του, τό καθήκον τών επαναστατών μαρξιστών είναι νά συμπεριφερθοϋν άπό τώρα σάν ό πυρήνας τοΰ άληθινοΰ έπαναστατικοΰ κόμμα
τος πού έκφράζει με τό πρόγραμμά του καί τήν καθημερινή του
δραστηριότητα τίς άληθινές άνάγκες καί τίς έλπίδες όλων τών καταπιεζομένων μαζών τοΰ έθνους, έργατικών, χωρικών καί μικροα
στικών. Στήν εύρύτητα καί στήν τόλμη μιας τέτοιας άντίληψης τοΰ
προγράμματος καί τής δράσης αύτών τών ομάδων τών έπαναστατών
- μαρξιστών βρίσκονται οί δυνατότητές τους, οί όλότελα πραγματι
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κές, νά καταστούν σχετικά πολύ γρήγορα σημαντικές πολίτικες δυνά
μεις στίς άντίστοιχες χώρες τους.
Στίς χώρες αντίθετα δπου το πολίτικο έργατικό κίνημα κατά
πλειοψηφία διοχετεύεται στίς ρεφορμιστικές οργανώσεις, δπως π.χ.
στήν ’Αγγλία, το Βέλγιο, τή Γερμανία, τήν Αύστραλία, τον Καναδά,
ή στίς σταλινικές οργανώσεις, δπως π.χ. στίς περισσότερες άσιατικές χώρες, ή στή Γαλλία καί τήν ’Ιταλία για τήν Δυτική Εύρώπη, τό
καθήκον τών έπαναστατών μαρξιστών είναι νά δουλέψουν στό έσωτερικό αύτών τών κινημάτων για νά έπιταχύνουν τήν ώρίμανση αλη
θινών τάσεων τής άριστερας άπ’ δπου θά βγουν οί βασικές δυνάμεις
τών αύριανών επαναστατικών κομμάτων.
Τό δτι οΐ έπαναστάτες μαρξιστές έχουν άποκτήσει μια τέτοια
συνείδηση τών βασικών τους καθηκόντων καί τοϋ συγκεκριμένου τρό
που τής έκπλήρωσής τους, είναι άπόδειξη τοΰ ύψηλοΰ έπιπέδου πού
Ιχει φτάσει ή έπαναστατική πρωτοπορία καθώς καί έγγύηση για τή
σίγουρη νίκη. Για τί τίποτα δέν άξίζει περισσότερο καί δέν μπορεϊ νά
επιτύχει καλύτερα άπό μιά δράση πρός τήν άληθινή κατεύθυνση τής
Ιστορίας».

β) Κ. Καστοριάδης

Ό Κορνήλιος Καστοριάδης (Κωνσταντινούπολη 1922) έφηβος είχε στραφεί
πρός τήν ΟΚΝΕ (δταν συνδέεται μέ τούς Άνδρ. Παπανδρέου, Έ λ . Ίερ όπαι, Μεν. Μεγαριώτη κ.ά. πού διακινούν τον Προλετάριο τής Ε Ο Κ Δ Ε ),
μετείχε στήν κίνηση τής Νέας ’Εποχής (έντυπο τής « Έπαναστατικής Παρά
ταξης τοϋ Κ Κ Ε ») καί προσχώρησε στο Δ Ε Κ Ε κατά τά τέλος τοΰ 1942. Τον
Δεκέμβριο τοΰ 1944 λίγο έλειψε νά δολοφονηθεί άπό τούς «σταλινικούς»
(Στίνας, Αναμνήσεις, Β ' , 181) καί το φθινόπωρο τοΰ 1945 έγκαθίσταται
μόνιμα στο Π αρίσι. Φοιτητής τής Νομικής είχε δημοσιεύσει ήδη στό Άρχεϊον Κοινωνιολογίας καί Ήθιχής τήν έργασία «Εισαγωγή στή θεωρία τών
κοινωνικών έπιστημών» (Ία ν.-Μ ά ρτ. 1 9 4 4 ,1 4 1 -1 5 0 ), όπου είναι έμφανής
ή έπίδραση τοϋ Μ. Weber (στό ίδιο περιοδικό, μαζί μέ τόν Ά λ . Ίωαννίδη
μετέφρασε καί τίς «Μεθοδικές βάσεις τής Κοινωνιολογίας») καί τοΰ Κ
Mannheim (βλ. τώρα: Πρώτες ίοχιμές, Αθήνα 1988). Ώ ς πρός τήν όφειλή
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του στον Στίνα βλ. τήν έκτίμησή του γιά τή «figure héroïque» που τον Ιμαθε
τί σημαίνει «un militant révolutionnaire, et un politique dont la pensée ne
reconnaît aucun tabou» (La société, 7).

Έ ργα:
«Sur la régime et contre la defense de l’U.R.S.S.», Bulletin Intérieur, Αΰγ.
1946 (ώς Pierre Chaulieu) [=La société, 63-72· Ή γραφειοκρατική,
67-76].
«Le problème de l’U.R .S.S. et la possibilité d’une troisième solution histori
que», Bulletin Intérieur du Secrétariat International de la Quatrième
International, Φεβρ. 1947 (ώς P. Chaulieu) [=La société, 7 3 -8 9 ' Ή
γραφειοκρατική, 77-94].
«Sur la question de l’URSS et du stalinisme mondial», Bulletin Intérieur, Αΰγ.
1947 (ώς P. Chaulieu) [=La société, 91-101· Ή γραφειοκρατική, 95105],
«Résolution sur les tâches et la construction de la Quatrième Internationale»
καί «L’U.R.S.S. et le stalinisme mondial», Bulletin Intérieur, Νοέμβρ.
1948, 2 1-24, 29-33.
«La concentration des forces productives» (Μάρτ. 1948) [=La société, 101113' Ή γραφειοκρατική, 107-119].
«Phénoménologie de la conscience prolétarienne» (Μάρτ. 1948) [= La société,
115-129· Ή γραφειοκρατική, 1 21-135],
Socialisme ou Barbarie, organe de critique et d'orientation révolutionnaire, άρ.
1 (Μ άρτ.-Ά πρ. 1949).
«Présentation» καί «Socialisme ou Barbarie», Socialisme ou Barbarie, άρ. 1
(Μ άρτ.-Ά πρ. 1 949), ώς P. Chaulieu [=La société, 1 3 1 -1 3 7 ,1 3 9 -1 8 3 ·
'H γραφειοκρατική, 137-143, 145-189].
«Lettre ouverte aux militants du P.C.I. et de la 'IVe Internationale’ », Socialis
me ou Barbarie, άρ. 1 (Μάρτ. 19 4 9 ), μαζί με τον Montai (=C1. Lefort)
[=La société, 185-204· Ή γραφειοκρατική, 191-210].
«Les rapports de production en Russie», Socialisme ou Barbarie, άρ. 2 (ΜάιοςΊούν. 1949), ώς P. Chaulieu [=La société, 205-283· Ή γραφειοκρατι
κή, 211-293· Οί παραγωγικές, 2 5 -1 2 6 ].
«La partie révolutionnaire», Socialisme ou Barbarie, άρ. 2, ώς P. Chaulieu
[= L ’éxpénence, 121-143· Ή πείρα, 8 9 -104].
«Discussion sur les rapports de production en Russie)), Socialisme ou Barbarie,
άρ. 4 ( Ό κτ. 194 9 ), ώς P. Chaulieu [ =La société, I I, 11-24· Ή γραφει
οκρατική, II, 9-17].
«L’exploitation de la paysannerie sous le capitalisme bureaucratique», Socialis
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me ou Barbarie, άρ. 4 (Ό κτ.-Ν οέμβρ. 1949), ώς P. Chaulieu [=La
société, 285-313· Ή γραφειοκρατική, 293-3 2 2 ].
«La consolidation temporaire du capitalisme mondial», Socialisme ou Barbarie,
άρ. 3 (Ίούλ.-Α ΰγ. 1949), 2 2 -6 6 (ώς P. Chaulieu).
«La bureaucratie yougoslave», Socialisme ou Barbarie, άρ. 5 -6 (Μ άρτ.-Ά πρ.
1 950), 1-76 (τών P. Chaulieu καί G. Dupont) [=La société, I I , 25-156·
Ή γραφειοκρατική, II, 19-104].
«La direction prolétarienne», Socialisme ou Barbarie, άρ. 10 (Ίο ύλ . 1952)
[= L ’expérience, 145-161· 7/ πείρά, 105-116].
«Sartre, le stalinisme et les ouvriers», Socialisme ou Barbarie, άρ. 12 (Αΰγ.
1953) [= L'expérience, 179-248· Ή πείρα, 131-183].
«Sur le dynamique du capitalisme», Socialisme ou Barbarie, άρ. 13 (Ία ν .Μάρτ. 1954), 60-81 (ώς P. Chaulieu).
«La situation internationale», Socialisme ou Barbarie, άρ. 12 (Αΰγ. 1953),
(τών P. Chaulieu καί Cl. Lefort) [=La société, I I, 157-188· Ή γραφειο
κρατική, I I, 105-124].
«Situation de l’impérialisme et perspectives du prolétariat», Socialisme ou
Barbarie, άρ. 14 (Ά π ρ .-Ίο ύ ν . 1 954), 1-26 (ώς P. Chaulieu).
«Réponse à Pannekoek», Socialisme ou Barbarie, άρ. 14, 4 4 -5 0 (βλ. καί
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Κ α τ ευ θ ύ ν σ εις ε ρ ε υ ν ά ς :
οί αρχικοί αναβαθμοί τής σκέψης τοΰ Καστοριάδη.

Δ ΕΝ Α Ν ΤΙΜ Ε Τ Ω Π ΙΖ Ο Υ Μ Ε TON MARX
«ΟΠ ΩΣ ΟΙ ΚΑΘ Ο ΛΙΚΟΙ Θ ΕΟ Λ Ο ΓΟ Ι
Α Ν ΤΙΜ ΕΤ Ω Π ΙΖ Ο Υ Ν Τ ΙΣ ΓΡΑΦΕΣ»»1

«...Δεν είναι τυχαίο δτι ή όμάδα μας σχηματίστηκε μέσα στούς κόλ
πους τής τροτσκιστικής οργάνωσης. Πραγματικά, μιά στοιχειώδης
συνειδητοποίηση τοϋ άντεπαναστατικοΰ χαρακτήρα τοΰ σταλινισμοΰ
οδηγεί συνήθως στόν τροτσκισμό. ’Αλλά δεν είναι τυχαίο έπίσης δτι
άποσπαστήκαμε άπ’ αύτόν: γιατί άκριβώς τό ζήτημα τής φύσης τοϋ
σταλινισμοΰ είναι τό σημείο δπου οί τροτσκιστικες άντιλήψεις εμφα
νίζουν ξεκάθαρα τή ρηχότητά τους.

1. [«Παρουσίαση», 137-141].
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Πραγματικά οί θέσεις μας σχηματίστηκαν μέ βάση αύτό τό πρό
βλημα πού δλοι οί έπαναστάτες αισθάνονται σάν τό θεμελιακό πρό
βλημα της έποχής μας: τή φύση τής «έργατικής» γραφειοκρατίας καί
κυρίως τής σταλινικής γραφειοκρατίας. ’Αρχίσαμε νά άναρωτιόμαστε, δπως καί δλοι οί έργάτες πού άπλώς ξεπέρασαν τό σταλινισμό:
τί είναι ή σημερινή Ρωσία; Τί είναι τά «κομμουνιστικά» κόμματα; Τί
σημαίνει ή πολιτική καί ή ιδεολογία τοϋ σταλινισμοΰ; Ποιές είναι οί
κοινωνικές τους βάσεις; Τέλος, ποιές είναι οί οικονομικές τους ρίζες;
Αύτή ή γραφειοκρατία, πού έδώ καί είκοσι πέντε χρόνια έξουσιάζει
τή ρωσική κοινωνία, πού άπό τό τέλος τοΰ πολέμου εχει προσαρτήσει τό άνατολικό μισό τής Εύρώπης καί πού τώρα άποτελειώνει τήν
κατάκτηση τής Κίνας, ένώ συγχρόνως έχει κάτω άπό τήν άποκλειστική της έπιρροή σημαντικά τμήματα τοΰ προλεταριάτου τών
άστικών χωρών, αύτή ή γραφειοκρατία είναι ένα άπλό καί παροδικό
έκτόπλασμα, μεταμοσχευμένο στό έργατικό κίνημα, 2να άπλό ιστο
ρικό άτύχημα ή άνταποκρίνεται σέ θεμελιώδη χαρακτηριστικά τής
σύγχρονης κοινωνικής καί οικονομικής έξέλιξης; ’Εάν άκριβώς αύτή
ή τελευταία άπάντηση άληθεύει, έάν τό νά μιλάμε γιά «ιστορικό
άτύχημα» σχετικά μέ ένα τόσο πλατύ καί διαρκές φαινόμενο είναι
άπλούστατα γελοίο, τότε τίθεται τό έρώτημα: πώς γίνεται καί αύτή
ή κοινωνική καί οικονομική έξέλιξη πού σύμφωνα μέ τό μαρξισμό
δφειλε νά φέρει τή νίκη τής έπανάστασης, έφερε τήν νίκη, έστω καί
πρόσκαιρη, τής γραφειοκρατίας; Καί τί γίνεται στήν περίπτωση αύ
τή ή προοπτική τής προλεταριακής έπανάστασης;
Οί πιό άμεσες καί πιό πρακτικές άναγκαιότητες τής ταξικής
πάλης, μάς όδήγησαν νά θέσουμε σοβαρά τό πρόβλημα τής γραφειο
κρατίας, καί τό τελευταίο, μέ τή σειρά του, μάς άνάγκασε νά θέσου
με σοβαρά τό πρόβλημα τής έξέλιξης τής σύγχρονης οικονομίας, τής
σημασίας ενός αιώνα προλεταριακών άγώνων καί τελικά, τής ίδιας
τής έπαναστατικής προοπτικής. Ή θεωρητική έπεξεργασία, ξεκι
νώντας άπό πρακτικές άναζητήσεις, γινόταν, γιά μιάν άκόμα φορά, ή
προϋπόθεση κάθε συνεκτικής καί οργανωμένης δραστηριότητας.
Παρουσιαζόμενοι σήμερα, με αύτό τό περιοδικό, μπρος στήν
πρωτοπορία τών έργαζομένων, είτε αύτοί είναι χειρώνακτες είτε
έργάτες τοΰ πνεύματος, ξέρουμε δτι είμαστε οί μόνοι πού μποροΰμε
νά άπαντήσουμε μέ συστηματικό τρόπο στά θεμελιώδη προβλήματα
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τοϋ σύγχρονου έπαναστατικοΰ κινήματος: νομίζουμε πώς είμαστε οί
μόνοι που ξαναπαίρνουμε καί συνεχίζουμε τή μαρξιστική ανάλυση
τής σύγχρονης οικονομίας, πού θέτουμε, σέ έπιστημονική βάση, το
πρόβλημα τής ιστορικής ανάπτυξης τοϋ έργατικοΰ κινήματος καί τής
σημασίας του, πού ορίζουμε τί είναι σταλινισμός καί γενικά «έργατι
κή» γραφειοκρατία, πού δίνουμε το χαρακτήρα τοΰ Τρίτου Παγκο
σμίου Πολέμου, 'πού τέλος τοποθετούμε ξανά τήν έπαναστατική
προοπτική λαμβάνοντας ύπόψη τά πρωτότυπα στοιχεία, πού δημι
ούργησε ή έποχή μας. Σέ προβλήματα τέτοιας έμβέλειας δέν ύπάρχει θέμα ούτε έγωισμοΰ ούτε μετριοφροσύνης. Οί μαρξιστές θεωρού
σαν πάντοτε, πώς, αντιπροσωπεύοντας τά ιστορικά συμφέροντα τοϋ
προλεταριάτου, μόνης θετικής τάξης στή σύγχρονη κοινωνία, μποροΰσαν νά έχουν γιά τήν πραγματικότητα μιά άπείρως άνώτερη άποψη
άπό ολους τούς άλλους, είτε πρόκειται γιά καπιταλιστές, είτε γιά
όποιαδήποτε άλλη ένδιάμεση νόθα ποικιλία. Νομίζουμε πώς αντι
προσωπεύουμε τή ζωντάνή συνέχιση τοΰ μαρξισμοΰ μέσα στή σύγ
χρονη κοινωνία. Μέ αύτό τό πνεύμα, δέν φοβόμαστε καθόλου μή μάς
μπερδέψουν μέ όλους τούς έκδότες 'μαρξιστικών’ περιοδικών, 'δια
φωτιστές’, 'ανθρώπους καλής θελήσεως’, μέ δλη αύτή τή φάρα τών
συζητολόγων καί φλύαρων. Θέτουμε προβλήματα γιατί νομίζουμε
πώς μποροΰμε νά τά λύσουμε.
Τό περίφημο απόφθεγμα 'χωρίς έπαναστατική θεωρία δέν ύπάρχει έπαναστατική πράξη’, πρέπει πραγματικά νά γίνει κατανοητό σέ
δλη του τήν εύρύτητα καί τήν αληθινή του σημασία. Τό προλεταρια
κό κίνημα διακρίνεται άπό δλα τά προηγούμενα πολιτικά κινήματα,
δσο σημαντικά κι άν ήταν αύτά, άπό τό γεγονός δτι είναι τό πρώτο
πού εχει συνείδηση τών στόχων καί τών μέσων του. Μέ αύτή τήν
έννοια, ή θεωρητική έπεξεργασία είναι, γιά τό προλεταριακό κίνημα,
δχι μόνο μία άπό τίς δψεις τής έπαναστατικής δραστηριότητας, αλ
λά είναι καί άξεχώριστη άπό αύτή τή δραστηριότητα. Ή θεωρητική
έπεξεργασία δέν προηγείται ούτε έπεται τής πρακτικής έπαναστα
τικής δραστηριότητας: είναι καί οί δυό τους ταυτόχρονες καί άλληλοεξαρτώμενες. Χωρισμένη άπό τήν πράξη καί τά προβλήματά της,
καθώς καί άπό τόν έλεγχο πού αύτή άσκεΐ, ή θεωρητική έπεξεργασία
δέν μπορεϊ παρά νά είναι μάταιη, στείρα καί δλο καί περισσότερο
στερημένη σημασίας. ’Αντίστροφα, μιά πρακτική δραστηριότητα
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πού δέν στηρίζεται σέ μιά συνεχή έρευνα, δέν μπορεϊ παρά νά καταλήξει σέ ένα ήλίθιο έμπειρισμό. Οΐ έμπειρικο'ι 'έπαναστάτες’ δέν είναι
λιγότερο έπικίνδυνοι άπό τούς άλλους.
Ά λλά ποιά είναι αύτή ή έπαναστατική θεωρία στήν οποία πρέπει
διαρκώς νά στηρίζεται ή δράση; Είναι ενα δόγμα πού βγήκε πάνοπλο
άπό το κεφάλι τοϋ Μάρξ ή κάποιου άλλου σύγχρονου προφήτη καί
γιά το όποιο έχουμε σάν μοναδική άποστολή νά διατηρούμε άκηλίδωτη τήν άρχική του λάμψη; Θ έτω τό έρώτημα σημαίνει καί ότι
άπαντώ. Τό νά ποΰμε ότι 'χωρίς έπαναστατική θεωρία, δέν ύπάρχει
έπαναστατική δράση’ έννοώντας μέ 'θεωρία’ τήν απλή γνώση τοϋ
μαρξισμοΰ καί τό πολύ μιά σχολαστική έρμηνεία τών κλασικών κει
μένων, είναι ένας θλιβερός έμπαιγμός πού δέν έκφράζει παρά άνικανότητα. Ή έπαναστατική θεωρία δέν μπορεϊ νά ισχύει παρά έάν
άναπτύσσεται διαρκώς, έάν εμπλουτίζεται μέ όλες τις κατακτήσεις
τής επιστημονικής και τής άνθρώπινης σκέψης γενικά καί, ειδικότε
ρα, μέ τήν πείρα τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος, έάν κάθε φορά πού
είναι άναγκαϊο, μπορεϊ νά ύποστεΐ όλες τίς μεταβολές καί τίς έσωτερικές έπαναστάσεις πού τής έπιβάλλει ή πραγματικότητα. Τό κλα
σικό άπόφθεγμα δέν έχει λοιπόν νόημα παρά μέ τήν έξης έννοια:
'χωρίς α νάπ τυξη τής έπαναστατικής θεωρίας, δέν ύπάρχει άνάπτυξη
τής έπαναστατικής δράσης’.
Μέ άλλα λόγια λοιπόν, τό ότι θεωρούμαστε μαρξιστές δέν ση
μαίνει γιά μας μέ κανένα τρόπο ότι άντιμετωπίζουμε τόν Μάρξ
όπως οί καθολικοί θεολόγοι άντιμετωπίζουν τίς Γ ραφές. Σημαίνει
ότι τοποθετούμαστε στό χώρο μιας παράδοσης, θέτουμε προβλήμα
τα άπό τό σημείο πού τά έθεσαν ό Μάρξ καί οί συνεχιστές του,
διατηρούμε καί υπερασπιζόμαστε τίς παραδοσιακές μαρξιστικές θέ
σεις, όσο μιά καινούργια θεώρηση δέν μάς πείσει ότι πρέπει νά τίς
έγκαταλείψουμε, νά τίς τροποποιήσουμε ή νά τίς άντικαταστήσουμε
μέ άλλες πού θά άντιστοιχοΰν καλύτερα στήν κατοπινή πείρα καί
στίς άνάγκες τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος.
Ό λ α αύτά δέν σημαίνουν μόνο πώς ήδη ή άνάπτυξη καί ή έξάπλωση τής έπαναστατικής θεωρίας είναι πρακτικές δραστηριότητες
έξαιρετικά σημαντικές — πράγμα πού είναι σωστό, άλλά άνεπαρκές. Σημαίνουν κυρίως πώς χωρίς μιά άνανέωση τών θεμελιωδών
άντιλήψεων δέν θά ύπάρξει άνανέωση τής δράσης. Ή άνασυγκρότη-

Ο «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ»

ση τοϋ έπαναστατικοΰ κινήματος οφείλει άναγκαστικά νά περάσει
άπό μιά περίοδο στήν οποία οί νέες άντιλήψεις θά πρέπει νά γίνουν
κτήμα τής πλειοψηφίας τής έργατικής τάξης. Αύτό θά πραγματο
ποιηθεί μέ δύο διαδικασίες που δέν είναι παρά φαινομενικά άνεξάρτητες: άπό τήν μιά, ή μάζα οφείλει νά έξυψωθεΐ ή ίδια, κάτω άπό τήν
πίεση τών άντικΕίμενικών συνθηκών καί τών άναγκαιοτήτων τής
πάλης της, σέ μιά ξεκάθαρη συνείδηση τών σημερινών προβλημάτων,
έστω άπλοική καί χοντροκομμένη- άπό τήν άλλη, οί πυρήνες τής
έπαναστατικής οργάνωσης, δπως ή όμάδα μας, οφείλουν, ξεκινώντας
άπό μιά στέρεη θεωρητική βάση, νά διαδίδουν τή νέα άντίληψη τών
προβλημάτων καί νά τήν συγκεκριμενοποιοΰν δλο καί περισσότερο.
Τό σημείο πού συναντιοΰνται οί δύο αύτές διαδικασίες, ή στιγμή πού
ή πλειοψηφία τής τάξης υψώνεται σέ μιά ξεκάθαρη κατανόηση τής
ιστορικής κατάστασης καί πού ή γενική θεωρητική άντίληψη τοΰ
κινήματος μπορεϊ νά έκφραστεΐ, έξ ολοκλήρου, σέ οδηγίες γιά τή
δράση, αύτή ή στιγμή είναι ή στιγμή τής Έπανάστασης».

Γ . ΑΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΣΥΡΡΙΚ Ν ΩΣΗ
TOT ΑΡΧΕΙΟ Μ ΑΡΞΙΣΜ Ο Τ

1. Α Π Ο ΤΟ Α ΡΧ Ε ΪΟ Ν Μ Α ΡΞΙΣ Μ Ο Υ Σ Τ Η Ν Κ Ο Μ ΛΕΑ

Τόν Μάρτιο τοϋ 1927 έπανεκδίδεται τό Άρχεΐον Μαρξισμού με την υπό
σχεση νά φιλοξενεί μελέτες «αυτοτελείς Μαρξιστών κύρους έπί ποικίλων
θεμάτων». Γ ιά τήν οργανωτική καί ιδεολογική εμβέλεια τής ομώνυμης κίνη
σης έχω άναφερθεϊ έκτενώς στήν Εισαγωγή αύτοΰ τοΰ τόμου. Έ δ ώ προσθέ
τω ορισμένες ειδήσεις γιά τούς πρωταγωνιστές της. Στήν κορυφή τής « Έ ρ 
γασίας» βρίσκεται ό Μήτσος Γιωτόπουλος (Δομοκός 1901 - ΆΘήνα 1965)
πού ώς «Vitte» θά άναδειχθεΐ στήν ήγεσία τής Διεθνοΰς Γ ραμματείας τής
’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης (1 9 3 2 ). ’Αρχικά τόν πλαισιώνουν τά στελέχη
πού θά σχηματίσουν τό 1927 τήν κίνηση τής «Τρίτης κατάστασης», γιά
παράδειγμα οΐ Κ. Γκοβόστης (βλ. παραπάνω σ. 364) καί Κώστας Μάρας,
δικηγόρος, πού σέ άρθρο του στόν Ριζοσπάστη ( « Ό άντιδραστικός ρόλος
τής οργάνωσης τοϋ ’Αρχείου», 3 0 -4 -1 9 2 8 ,3 ), μ ετά τήν προσχώρηση μέρους
τών συντρόφων του στό Κ Κ Ε , φέρεται ώς «ύπαρχηγός» τοΰ « ’Αρχειομαρξισμοΰ» (για τή φυλάκισή του άπό τή μεταξική δικτατορία βλ. Φλούντζης,
Άχροναυπλία, 105, 48 4 ). Συνδικαλιστικά στελέχη είναι ό οικοδόμος Γιάννης Θεοδωράτος ή Μαστρογιάννης (Κεφαλονιά 189 6 - 'Αθήνα 1 9 8 3 - βλ.
Cahiers Léon Trotsky, Ίούν. 1 9 8 4 ,1 2 7 , Καστρίτης, 'Ιστορία, Β ', 136/137),
ό άρτεργάτης ’Αλέκος Σάκκος, ό τσαγγάρης Πέτρος ’Ανδρώνης ( f Καισαριανή 1944) καί ό άρτεργάτης Μήτσος Σούλας (Τσαρκοβίστα Ίωαννίνων
1903 - ’Αθήνα 1992). Σ τό χώρο τής νεολαίας, τήν όποία καθοδηγεί ό
Γιώργος Βιτσώρης (Καβάλα 1898 - Παρίσι 1954), δραστηριοποιούνται οί
Κ ώστας Άναστασιάδης ( ’Αθήνα 1 908' βλ. συνέντευξή του γιά τίς φοιτητι
κές κινητοποιήσεις τοΰ 1929 στόν Φοιτητή, άρ. 3, 2 5 -1 -1 9 3 0 , 5 -6 ), Μανό
λης Βογιατζάκης, Πίνδαρος Μπρεδήμας (Καλαμάτα 1909 - ’Αθήνα 1978βλ. τήν έργογραφία τοΰ κατοπινού μυθιστοριογράφου καί δραματουργοΰ στό
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P. Bredimas, Petros Maras, Paris 1 9 8 5 , 1-2) καί Βάσος Βαρίκας (Άιδίνιο
1912 - ’Αθήνα 1971 · άρθρογραφεΐ στήν Πάλη τών τάξεων ώ ς Δ . Νησιώτης·
πρβλ. τό ποίημά του «Μεταλλωρύχοι», Πρωτοπόροι, 193 1 , 3 7 9 καί 3 9 3 ,
καί τήν έκκληση «Δώ σατε Γενικήν Άμνηστείαν», Κοινωνική Έρευνα, Αΰγ.
1932, 6-7).

Έ ργα:
Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, δεκαπενθήμερον περιοδιχόν, Γ ', άρ. 1 [49] (1 -3 -1 9 2 7 )
ώς άρ. 21 [69] (1-1 -1 9 2 8 ).
[συλλογική σύνθεση], Οικονομική εξέλιξη, ’Αθήνα 21 928 (βλ. τόν δεύτερο
τόμο, Β ' μέρος, σ. 4 4 0 αύτοΰ τοΰ Ιργου).

Πάλη τών τάξεων, δεκαπενθήμερο δργανο τής Κομμουνιστικής Όργχνώσεως Μπολσεβίκων Λενινιστών Ελλάδος (Άρχειομαρξιστών). Άρι
στερή Αντιπολίτευση, άρ. 1 (2 8 -1 0 -1 9 3 0 ), δπου καί:
’ Απέκας, Κ. [βλ. παραπάνω σ. 4 2 0 ], «Οΐ προσπάθειες τών ρασοφόρων
για τήν επιβολή ένός νέου πνεύματος Μεσαίωνα» (9 -1 1 -1 9 3 3 , 1, 3).
------, « Ή Καμόρα τών ρασοφόρων στό Ιργο της» (2 -1 2 -1 9 3 3 , 1-2).
------, «Οί χριστιανοί γιορτάζουν» (1 9 -1 2 -1 93 3 , 2).
’ Αντωνιάδης [= Άναστασιάδης], Κ., « ’Ανασύνταξη. Για νά γίνουμε
πραγματικά Ινα κομμουνιστικό κόμμα» (12 ώς 2 6 -8 -1 9 3 3 , 2).
[άνυπόγραφο], «Δημοκρατικός συγκεντρωτισμός ή μενσεβικισμός τής
χειροτέρας μορφής» (2 2 -1 1 -1 9 3 0 , 3/4).
------, « Ή πολυσύνθετη φυσιογνωμία τοΰ Λένιν» (2 1 -1 -1 9 3 1 , 5).
------, «Δ. Λιγδόπουλος» (1 4 -2 -1 9 3 1 , 2).
------, «Καί πάλι γιά τό Κυπριακό: Έ νω ση ή Αύτονομία;» (2 0-1 1 1931, 1).
Γρανίτης, Β. κ.ά., «Για τί άποχωρήσαμε άπό τήν όμάδα 'Σπάρτακος’»
(14-12-1933, 2).
Δέρβος, Δ ., «Για καινούργιο δρόμο» (17, 19, 2 2 -8 -1 9 3 3 , 2).
ΚΟ Μ ΛΕΑ, «1η Έθνική Συνδιάσκεψη» (2 8 -1 0 -1 9 3 0 , 1-4 ).
------, « ’Ανοιχτό γράμμα πρός τό ΚΚ Κύπρου» (3 -1 1 -1 9 31 , 1).
------, « ’Ανοιχτό γράμμα πρός τά μέλη τής βάσης καί τούς συμπαθοΰντες τής όμάδας 'Σπάρτακος’» (3 0 -8 -1 9 3 2 , 1).
Νησιώτης, Δ . [= Βαρίκας, Β .] ,1 «Τί είνε ή τέχνη» (26-1 ώς 6 -2 -1 9 3 3 ,
3, 2).

1.
Ό Β. Βαρίκας είναι τακτικός συνεργάτης («Ό Βάρναλης καί ή αντίδραση»,
«Ό Ιλεγχος τοϋ άστικοΰ Ιδεαλισμού», Όκτ.-Νοέμβρ. 1933, 145-147, 163-164) τοΰ
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------, «Κάρλ Μάρξ» (14 ώς 2 3 -3 -1 9 3 3 , 3).
Οίκονομίδης [=Άναστασιάδης], Κ., « Ό φασισμός καί ή οργάνωσή
μας» (1 -4 -1 9 3 2 , 2).
Στίνας, Ά ., « ’Ανοιχτό γράμμα προς τούς μέχρι σήμερα συνεργάτες
μου» (10-10-19 3 3 , 2).
------, «Δ. Λιγδόπουλος» (2 -9 -1 9 3 3 , 1/2).

Δαυλός, μηνιαίο θεωρητικό δργανο της ΚΟΜΛΕΑ, ’Α ριστερής 'Αντιπολί
τευσης, Α ', άρ. 1 (Αΰγ. 1931) ώς άρ. 5 (Ά π ρ . 1933), δπου καί:
[άνυπόγραφο], «Φασισμός καί 'σοσιαλφασισμός’» ( Ίαν. 193 2 , 5 0-58).
Δημάκος, Μ., « Ή τακτική μας στο επαγγελματικό» (Αΰγ. 1931, 3942) [=Dimakos, Μ., «Notre tactique dans le mouvement syndical en
Grèce», La lutte de classes, 1 5 -6 -1 9 3 2 , 3 7-38].
------, «Tô ζήτημα τής κατάκτησης τής εξουσίας άπό το προλεταριάτο»
(Νοέμβρ. 1932, 3 3 -4 2 ).
Κ Ο Μ ΛΕΑ, «Σχέδιο πλατφόρμας» (Αΰγ. 1931, 4-19· Ίαν. 1932, 515)·
------, «Γράμμα πρός τή Διεθνή Γραμματεία τής Άριστ. Αντιπολί
τευσης» (Αΰγ. 1931, 55-56).
------, «Γράμμα πάνω στήν κρίση τής Γαλλικής Λίγκας» (Αΰγ. 1931,
55-56).
------, «Α' Έθνικό Συνέδριο. Αποφάσεις» (Ίο ύ λ . 1932, 1-34).
------, «Διακήρυξη στο αντιπολεμικά συνέδριο τοΰ Άμστερνταμ» (Νο
έμβρ. 1932, 4 3 -4 9 ).
------, «Θέσεις γιά το αγροτικό» (Ά π ρ . 1933, 55-62).
«Κομμουνιστική Ένω ση» [1921* βλ. τον δεύτερο τόμο, Β ' μέρος, σ.

Λυτρωμοϋ, δταν το περιοδικά χαρακτηρίζεται άπό τούς Νέους Πρωτοπόρους (βλ.
παραπάνω σ. 419) «φιλολογικό δργανο της όργάνωσης τών Άρχειομαρξιστών» (στό
ϊδιο τεΰχος μεταφράζεται άπόσπασμα τοΰ Τρότσκυ «Τέχνη καί έπανάοταση» 151,
155, καί το « ’Αντιπολεμικό» ποίημα 150, της Γ. Δεληγιάννη, συζύγου του Κώοτα
Άναστασιάδη· πρβλ. Ντουνιά, Λογοτεχνία, 117-178). Στο προγραμματικό πάντως
κείμενο τοϋ Λυτρωμοϋ («Οί κατευθύνσεις», άρ. 1, 15-6-1933,1) διατυπώνεται γενι
κά ή «άνάγκη τοΰ πνευματικού μας ξεσκλαβώματος άπό τά ήθικά καί αισθητικά
άπολιθώματα της παραδομένης Τέχνης», ένώ γιά τήν ικανοποίηση αύτοΰ τοΰ στόχου
έπιστρατεύεται ό Λένιν (15-6-1933, 3 -41 15-7-1933, 39-41). Πρβλ. Γ. Μηλιαδη,
«Τέχνη, πατρίδα κλπ.», άρ. 2,15-7-1933,46-48. Γιά τά Πολιτικά Φύλλα. βλ. παρα
κάτω σ. 659.
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4 0 0 -4 0 1 , αύτοΰ τοΰ Ιργου], « Έ ν α ιστορικό Ιγγραφο» (Αΰγ. 1931,
32 -3 3).
[σύνταξη], « Ή Ικδοση τοΰ Δαυλοΰη (Αΰγ. 1931, 1-3).

Άρχειομαρξιστής, εβδομαδιαίο δργανο κριτικής χαί συζήτησης τής Κ Ε τής
ΚΟΜΛΕΑ, Α ', άρ. 1 (2 2 -9 -1 9 3 3 ) ώς άρ. 10 (7 -4 -1 9 3 4 ), δπου καί:
’ Αντωνίου, Δ ., (('Οχι άμεσα κόμμα, άλλά πορεία πρός κόμμα» (2 9-9 1933, 29-30).
Δέρβος, «Γιά μιά σοσιαλιστική πολιτική στό έθνικό» (2 2 -9 -1 9 3 3 ,1 3 -

16).
Σταματίου, Κ ., « Έ ν ώ άνοίγονται καινούργιες προοπτικές» (2 2 -9 1 9 3 3 ,1 0 -1 3 · 2 9 -9 -1 9 3 3 ,2 6 -2 8 · 6 - 1 0 -1 9 3 3 ,4 4 -4 8 · 1 3 -1 0 -1 9 3 3 ,4 0 43).
[σύνταξη], « Έ ν α βήμα έμπρός» (2 2 -9 -1 9 3 3 , 1/2).
Σφυρής, Δ . [=Καβα8άς, Δ .] - Β ίττα , Μ. [= Γιωτόπουλος, Μ .], «Κριτι
κή τών άντεισηγήσεων τής μειοψηφίας τοΰ Π .Γ. πάνω στή διεθνή οΐκονομικοπολιτική κατάσταση» (7 -4 -1 9 3 4 , 1 45-160).
γιά τά Ιντυπα πού διευθύνουν ή έπηρεάζουν οΐ Άρχειομαρξιστές — Αγωνι
στής - ’Α γωνίστρια, μηνιαίο δργανο τοΰ γυναικείου τμήματος τής
ΚΟ Μ ΛΕΑ ( Ίαν. 1932)· 'Α ρτεργάτης 2 (άρ. 6 ,2 5 -3 -1 9 3 0 , μέ υπεύθυ
νο τόν Έ μ μ . Καβαλλιέρο)· Δελτίο τής ’Εργατικής ’Α λληλεγγύης1
’Εργατικό Βήμα (Αΰγ. 1932)· Προλετάριος (στά έλληνικά καί τή
ladino)’ 3 Υπαλληλική Φωνή' Υπαλληλικό Βήμα (Νοέμβρ. 1932)·
Ύποδηματουργός ( Ό κ τ. 1931)· Φοιτητής (1 9 2 9 -1 9 3 0 )·4 Φωνή ’Ε ρ
γατών και ’Α γροτών Φωνή τών θυμάτων (περ. Β ', άρ. 3 ,1 9 - 3 -1 9 3 0 ,

2.
Γιά τούς Άρχειομαρξιστές αρτεργάτες τής «Νέας ’Οργάνωσης» Πειραιώς
(1929-1932) βλ. Γ. Παπουτσάκης, «Διασπούν τούς άρτεργάτες οί άρχειοφασίστες
τοΰ Πειραιά», Ό Νέος Ριζοσπάστης, 27-7-1933,4. Ό Μανόλης Καβαλλιέρος δολο
φονείται τό 1944 άπό τήν ΟΠΛΑ.
3
Υπεύθυνος τής έφημερίδας είναι ό Άνρύ Περαχιά (f Αθήνα 1944), ύποψήφιος τής ΚΟΜΛΕΑ Θεσσαλονίκης στις έκλογές τοΰ 1933 καί γραμματέας τοΰ τοπικοΰ
τμήματος πού ιδρύει στή συμπρωτεύουσα τό « Ακαδημαϊκό Βιβλιοπωλείο» (στή ladi
no μεταφράζονται: Κολοντάι, Ή οικογένεια, χαί τό χομμουνιστιχό χράτος, καί ή
συλλογική σύνθεση: Ή οικονομική έξέλιξη· βλ. τόν δεύτερο τόμο, Β ' μέρος, σ. 404,
410 αύτοΰ τοϋ έργου). Πρβλ. Λ. Τρότσκυ, Καί τώρα;, Θεσσαλονίκη 1932, Ιστορία
τής Κόχχινης Πρωτομαγιάς, Θεσσαλονίκη 1932.
4.
Σέ έπόμενη φάση τό περιοδικό θά καταστεί «μηνιαίο όργανο τών Μπολσεβί
κων -Λενινιστών Φοιτητών» (π.χ. Νοέμβρ. 1932).
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μέ υπεύθυνο τον Βαγγ. Δευτεραΐο)— βλ. καί Ποντικής, « Άρχειομαρξισμός», 19 -1 -1 9 4 7 , 2.

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
Γαλλική αποστολή έργατών στήν Ε Σ Σ Δ , Τί είδαμε στή Ρωσσία , Άθηναι
1927, εκδ. ’Α ρχείου Μαρξισμοΰ [= En Russie soviétique. Vers le Socia
lisme. Compte rendu de deux délégations des travailleurs confédérés et
unitaires de transport en U.R.S.S., Paris 1926].
Διεθνής Γραμματεία τής Αριστερής Αντιπολίτευσης, « Άπόφαση», Άρχειομαρξιστής, 2 9 -9 -1 9 3 3 , 1-6.
Έ νγκελς, Φ ., Θεμελιώδεις άρχες τοϋ Κομμουνισμοΰ, Άθηναι 1927, Ικδ.

’Α ρχείου Μαρξισμού.
------, 7ο τέλος τής κλασικής φιλοσοφίας, Άθηνα 1933.
Κάουτσκυ, Κ., «Τό άγροτικό ζήτημα», Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, Γ ' , 3 -6 ώς
389-4 1 2 .
Κομμουνιστική Διεθνής, Θέσεις γιά τή σύνθεση τών κομμουνιστικών κομμά
των, Άθηνα 1930, Ικδ. 'Αρχείου Μαρξισμοΰ.
------, Τό ενιαίο εργατικό μέτωπο. Θέσεις χαί αποφάσεις τοϋ I I I και IV
συνεδρίου, Άθηνα 1932, Ικδ. «Πρωτοπορειακοϋ Βιβλιοπωλείου».
Λένιν, Ν., «Στό δρόμο τής έπαναστάσεως», Άρχεΐον Μοφξισμοΰ, Γ ' , 1-3
ώς 462-4 7 2 .
------, «Τί νά κάνουμε;», Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, Γ ' , 1 4-16 ώς 2 97-308.
------, «Γιά τό όργανωτικό», Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, Γ ' , 1 1 3-114 ώς 20 1 203.
------, «Περί τής διαλεκτικής», Άρχεΐον Μαρξισμού, Γ ' , 83 -8 4 .
Μάρξ, Κ., Ά ξια, τιμή καί κέρδος, Άθηναι 1928,
Αρχείου Μαρξισμοΰ.
------, Κριτική της Πολιτικής οικονομίας, Άθηνα 1933.
------, Ένγκελς, Κομμουνιστικό Μανιφέστο, Άθηνα 1933.
Μαρσύ, Μ., Συζητήσεις γιά έργατικά ζητήματα, Άθηναι 1928, Ικδ. ’Αρ

χείου Μαρξισμοΰ.
Μίλ, Μ., «Α νοιχτό γράμμα στήν Άριστερή Αντιπολίτευση στήν Ε λ λ ά 
δα», Πάλη τών τάξεων, 3 -1 1 -1 9 3 1 , 1.
*Μ πέερ, Μ ., Ή ζωή χα'ι τό ϊργο τοΰ Κάρλ Μάρξ, Άθηναι 1927, Ικδ.

’Αρχείου Μοφξισμοΰ.
Μπογδάνωφ, Α., «Ά π λ ά μαθήματα τής οικονομικής έπιστήμης», ΆρχεΐονΜαρξισμοΰ, Γ ' , 12-13 ώς 4 4 9 -4 6 1 .
Μπουχάριν, Ν., Ό Λένιν μαρξιστής, Άθηναι 1927, Ικδ. «Επιστημονικής
Βιβλιοθήκης».
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------, « Έ ν α μεγάλο μαρξιστικό κόμμα», Άρχεΐον Μοφξισμοΰ, Γ ' , 27 3 275.5
Ντεμπόριν, Α., « Ό Λένιν περί της διαλεκτικής», Άρχεΐον Μαρξισμοΰ , Γ ',
65 -6 8 , 81-82.
Ρακόφσκυ, Κρ., «Προβλήματα τής οικονομίας τής Ε Σ Σ Δ » , Δαυλός, Νοέμ
βρ. 1932, 20-32.
Ράύ, « Ή Άριστερή Αντιπολίτευση στήν Ε λλάδα», Πάλη τών τάξεων,
2 1 -1 2 -1 9 3 0 , 2 [=Ray, «L’Opposition de gauche en Grèce», La Vérité,
28-1 1 -1 9 3 0 , 2].
Σέρζ, B ., «Βίος έπαναστατών», Πάλη τών τάξεων, 7 -1 1 -1 9 3 0 , 3 (σέ συνέχεΐ6ς)'
Στάλιν, Ί . , Ή σιωπή είναι χρυσός, Άθηνα 1932, Ικδ. Πάλης τών τάξεων.
Τί είναι ή Αριστερή Αντιπολίτευση, Αθήνα 1933, παράρτ. τοϋ Δαυλοΰ [ό
«Πρόλογος» (3-8 ) καί τό κεφάλαιο « Ή πάλη κατά τοϋ πολέμου» (596 6 )6 άπό τήν ΚΟ Μ ΛΕΑ- τό υπόλοιπο μέρος: Ligue Communiste, Qu’
est-ce que l ’Opposition communiste de gauche?, Paris 1932].
Τρότσκυ, Λ., «Εύρώπη καί Αμερική», Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, Γ ' , 7-12 ώς
204-206.
------, «Ποϋ βαδίζει ή Ρωσσία», Άρχεΐον Μαρξισμοΰ, Γ ' , 4 7 3 -4 9 8 .
------, Ό Λένιν, Αθήναι 1 928, έκδ. Αρχείου Μαρξισμοΰ.
------, Ή «τρίτη περίοδος» λαθών της Κομμουνιστικής Διεθνοΰς, Άθηνα
1930, Ικδ. Αρχείου Μαρξισμοΰ.1
------, «Τά προβλήματα τής έξέλιξης τής Ε Σ Σ Δ » , Δαυλός, Αΰγ. 193 1 , 2031- Ίαν. 1932, 16-30.
------, « Ή κρίση τής Γαλλικής Λίγκας», Δαυλός, Αΰγ. 1931, 50-55.
------, Ή ισπανική έπανάσταση και οί κίνδυνοι πού την άπειλοΰν, Άθηνα
1931, Ικδ. Πάλης τών τάξεων [πρβλ. « Ή ισπανική έπανάσταση καί
τά καθήκοντά μας», Δαυλός, Αΰγ. 1931, 3 4 -3 8 ],

5. Πρόκειται γιά αναδημοσίευση άπό τήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση- βλ. τόν
προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, Β ' μέρος, σ. 211
6. Βλ. καί Ligue Communiste, Déclarations pour le Congrès antifasciste européen
de Paris (4. juin 1933), Paris 1933, καί «Congrès antifasciste?», La Vérité, 9-6-1933,1,
3.
7. Οί περισσότερες μεταφράσεις πού εκπονεί τό « ’Αρχείο» αύτήν τήν περίοδο
γίνονται άπό τή Γ αλλική' πρβλ. L. Trotsky, La «troisième période» d'erreurs de l ’inter
nationale Communiste, Paris 1930, éx£. τής «Ligue Communiste». Βλ. καί σέ συνέχειες
τό κείμενο αύτό στή Vérité, 24-1-1930, 4-5
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------, Τό χλειδί της διεθνοΰς κατάστασης εϊνε στη Γερμανία, ’Αθήνα 1932,
Ικδ. Πάλης τών τάξεων.
------, «Ε ν ια ίο έργατικό μέτωπο κατά τοϋ φασισμοΰ», Δαυλός, Ίαν. 1932,
38 -4 6 .
------, « Ό έργατικής Ιλεγχος στήν παραγωγή», Δαυλός, Ίαν. 1932, 59-65.
------, Ή σοβιετική οικονομία κινδυνεύει, μτφ. Συμαρβάκ, ’Αθήνα 1932,
παράρτ. τοϋ Δαυλοΰ.
------, Ή στρατηγική τής παγκόσμιας επανάστασης, ’Αθήνα 1932, Ικδ.

Πάλης τών τάξεων.
------, Και τώρα;, ’Αθήνα 193 2 , 2κδ. Πάλης τών τάξεων, καί Θεσσαλονίκη
1932.
------, Ή Όχτωβριανή επανάσταση, 'Αθήνα 1933, 2κ8. Πάλης τών τάξεων.
------, Ό μόνος δρόμος, ’Αθήνα 1933, Ικδ. Πάλης τών τάξεων.
------, «Πρόλογος στήν έλληνική Ικδοση τοϋ Νέου Ρεύματος », Δαυλός,
Ά π ρ . 1933, 4-5.
------, « Ό μόνος δρόμος». Δαυλός, Ά πρ. 1933, 6-17.
------, « Ή διαρκής έπανάσταση. Πρόλογος στή γαλλική Ικδοση», Άρχειομαρξιστης, 2 2 -9 -1 9 3 3 ,2 -9 · 2 9 -9 -1 9 3 3 ,1 9 -2 2 · 6 -1 0 -1 9 3 3 ,3 3 -3 9 · 271 0-1933, 85-88 .
------, «Νέο ρεϋμα», Άρχειομαρξιστης, 2 9 -9 -1 9 3 3 , 23-25· 6 -1 0 -1 9 3 3 , 4 0 41· 27-1 0 -1 9 3 3 , 8 1 -8 5 (πρβλ. Πάλη τών τάξεων, 23 -3 -1 9 3 3 , 1).
------, Εύρώπη κα'ι ’Αμερική, Άθηνα 1 933, Ικδ. «Πρωτοπορειακοϋ Βιβλιο
πωλείου».

’Α ρ χ ε ία :
Αρχείο Χρ. Άναστασιάδη (Ε .Λ .Ι.Α .)· « Αρχείο Δ . Λιβιεράτου»· « Αρχείο
Ν. Σύριγγα» (Ε .Κ .Κ .Ε .)· Α ρχεία Τρότσκυ καί Διεθνοΰς Αριστερής
Αντιπολίτευσης (Harvard College Library- Hoover Institution on War,
Revolution and Peace- IISG- BDIC- πρβλ. van Veen, Inventory, 9, 26,
43, 28, 34-35)· Archives Lefeuvre (BDIC, δακτυλ. κείμενο τοϋ Γιω τόπουλου- βλ. Dreyfus, Bureau, 141/142).

Π η γ ές :
τά Ιντυπα τής Αριστερής Αντιπολίτευσης (βλ. L ’Opposition de Gauche de
l ’internationale Communiste καί Bulletin International de l'Opposition
Communiste de gauche· έκδίδεται καί γερμανικά)8 καί τών τμημάτων

8 Βλ «Die Lnksopposition in Gnechenland» (Internationales Bulletin, Νοέμβρ
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τοΰ « Άρχειομαρξισμοΰ».
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Η Π ΡΟ Σ Η Λ Ω Σ Η Σ Τ ΙΣ Α Ρ Χ Ε Σ T O T « Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ ΙΚ Ο Ι
Μ Α Ρ Ξ Ι Σ Μ Ο Ι )) '

« Ή έκδοση τοϋ Δ α υ λ ο ϋ δεν είνε ά π ο τέλ εσμ α καμμιάς μικροφιλοδοξία ς, ο ύτε έκδήλω ση διάθεσης αργόσχολης θεω ρητικολογία ς καί πολ ιτικα ντισμοΰ τ η ς ρουτίνας. Ε ίνε ή έπισφ ράγιση μια ς μα κρδς επ ίμ ο 
νης κα ί γ εμ ά τη ς μόχθους καί θυσίες πρ οσπ άθειας πού κ α τέλ η ξε στή
δημιουργία τή ς ’Ο ργάνω σης τώ ν Μ πολσεβίκω ν Λενινιστών τή ς χ ώ 
ρας μας.
Κ α τά τήν πρ ώ τη περίοδο τή ς α νάπ τυξης τοϋ έπα ν α στατικο ΰ
κινήμα τος τή ς χ ώ ρα ς μ α ς, έ π ε ιτ α άπό έπίμ ον ες καί μ α κρές π ρ οσπ ά 
θειες για νά μ π ε ι τό σοσιαλεργατικό καί κ α τό π ι Κομμουνιστικό
Κ ό μμα , στό δρόμο ένός πρα γ μ α τικά μ α ρξιστικοΰ έπ α να στατικοΰ
Κ ό μ μ α το ς κι άφοΰ δ ια π ισ τώ θ ηκ ε ή βασική έλλειψ η τοΰ Κ ό μ μ α το ς
αύτοΰ, ή ανυπαρξία ένός άφ ομοιω τικοΰ πυρήνα ικανού νά συγκεν
τρ ώ σ ει γύρω του καί νά δ ια π αιδα γω γήσει μ α ρξιστικ ά τό κα λλίτερο
ύλικό πού πα ρ είχε τό π ρ ολετα ριάτο τή ς χώ ρα ς μα ς, άρχισε μια έρ
γα σία μ έσα κι ε ξ ω άπό τό Κ όμ μ α μ έ πρόγραμμα κι α π ώ τερ η έπιδ ίω ξη τή στεν ώ τερ η έπαφ ή μ έ τό ύλικό αύτό, τή συ στημ α τική διάδοση
τώ ν πηγώ ν τοϋ έπα ν α στατικο ΰ Μ αρξισμού καί τοΰ Λενινισμού, τή
διάλυση τή ς σύγχισης πού έπικρ ατοΰ σε όσον αφορά τίς κομ μ ουνιστι
κές ιδέες καί τήν ύπερνίκηση τ ή ς ρ ευ στότητο ς τώ ν μ ελώ ν καί τού
περιβά λλοντος μ έ τήν έκλαΐκευση τώ ν μεθόδων δράσης καί τ ή ς π ε ί
ρας τώ ν Μ πο λσ εβ ίκω ν , κα ί μ έ τήν έμ πρ α κτη μ έσα στήν καθημερινή
έργα σία έπ ιβ εβ α ίω σ η τ ή ς π ίσ τη ς μας πρός α ύτές καί τήν πα ρ α δει
γμ α τική α φοσίω σή μ ας στόν άγώνα γ ια τήν έπικρ άτησ ή τους. Κ ά 
νοντας σήμερα μια ανασκόπηση τή ς κα τά σ τα σ η ς καί τώ ν μ ετα βολώ ν
πού πραγματοποιήθηκαν άπό τ ό τ ε μπορούμε ν’ άντιληφθοϋμε καί νά
έκτιμή σουμε τήν α ξία τού έργου πού συ ντελέσ τη κε.
Π άνω στή σκηνή τή ς πο λ ιτική ς πά λη ς τοΰ π ρ ολετα ριάτου τή ς
χώ ρα ς μας βρίσκουμε σήμερα δύο κομμουνιστικές οργανώσεις. Δ έν

1 [« Ή έκδοση τοϋ Δαυλοϋ», 1-3].
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ύπάρχει αμφιβολία π ώ ς οΐ αντιλήψεις καί οΐ έ π ιδ ιώ ξεις τοϋ πρώ του
πυρήνα τή ς σημερινής ’Ο ργάνω σης τώ ν Μ πολσεβίκω ν-Λ ενινιστώ ν
θά μεταφ έρονταν καί θά γίνονταν επ ιδ ιώ ξεις τοϋ έπίσημ ου Κ ό μ μ α 
το ς άν ή Κομμουνιστική Δ ιεθ ν ή ς, άπό τον θάνατο το ΰ Λένιν κι υ σ τ έ 
ρα, δεν μεταβάλλονταν άπό κά θε άποψη σε συντελεστή έπιδείνω σης
τή ς κ α τά σ τα σ η ς όλων τώ ν κομ μ ά τω ν τη ς κι αν ή σταλινική διοίκησή
τη ς δεν δημιουργούσε μ έσα στά Κ ό μ μ α τα ενα κ α θ ε σ τ ώ ς πού άποκ λ είει τήν κα λ λιέργεια καί πρ α γμ α τοποίη ση τώ ν άρχών τοϋ έπαναστα τικο ΰ Μ αρξισμοΰ. Ή προσήλωση τώ ν άρχειομαρξιστώ ν πρός τίς
άρχές α ύ τές καί ή ίκανότης τοϋ προσανατολισμοΰ δοκιμάστηκαν κα 
τά τήν περίοδο τώ ν άνωμαλιών καί τή ς έσω τερ ικ ής πά λης τή ς Κ ο μ 
μουνιστικής Δ ιεθνοΰς κ α τά τήν οποία ή άριστερή πτέρυ γα κ α τα δ ιώ χθηκε καί τήν έξο υσία συγκέντρ ω σε μιά άνίκανη φ ράξια γραφειο
κρατώ ν πού ώ δήγησε τό παγκόσμ ιο προλεταριακό κίνημα άπό κ α 
τα στρ οφ ή σέ κα τα στρ οφ ή κι άπό ή τ τ α σέ ή ττ α . Μ έσ α στόν ωκεανό
τώ ν συκοφαντιών καί τήν άτμόσφαιρα τή ς γενικής κα τα κρα υγής, ή
τ ό τ ε μικρή δύναμη τώ ν ομάδων τοΰ ' ’Α ρχείου’ δια τήρησε τή μα ρξι
στικ ή τη ς διαύγεια καί ύ π ερ ά σπ ισ ε, παρ’ όλη τήν έλλειψη έπαρκών
στο ιχείω ν τήν συκοφαντούμενη Ρ ω σ σικ ή ’Α ν τιπολίτευ ση , συνέχισε
τήν έκδοση καί τή διάδοση τώ ν έργω ν τοΰ Τ ρ ό τσ κ υ , χω ρίς σ τό διά 
στη μ α αύτό ή δυσμενής τη ς κρίση γ ιά τήν κ α τά σ τα σ η τή ς Διεθνοΰς
ν άχει ώ ς ά π ο τέλ εσ μ α τήν κ α τα π ολ έμ η ση τή ς Διεθνοΰς. ’Α ν τίθ ετα
πά ντα έξή ρ ε τήν ιστορική σημ α σία τή ς Γ ' Δ ιεθνοΰς καί τόν ιστορικό
ρόλο πού οφ είλει νά έκπ λ η ρώ σ ει, ύπ ερ ά σπ ισε τή Σ ο β ιετική Ρ ω σ σ ία
μ έ πλήρη συνείδηση τή ς έξα ιρ ετικ ή ς ιστορικής ση μ α σία ς τη ς γ ιά τήν
πα γκόσμια έπανάσταση καί έργά στηκε γ ιά τήν έκλαΐκευση τώ ν προό
δων καί τώ ν κ α τα κτή σεω ν τοΰ Ρω σ σικ οΰ προλεταριάτου.
Τ ό Κ όμμα σήμερα δρέπει το ύς καρπούς τώ ν πρα γμ α τικώ ν β α σι
κών το υ έλλείψ εω ν καί άδυναμιών. Ό λ ε ς οί συ νέπ ειες τή ς έλλειψ ης
σ τελεχ ώ ν καί τή ς μή έφαρμογής τώ ν άρχών τοΰ ’Ε π α ν α στα τικ ού
Μ αρξισμοΰ στό έσω τερ ικ ό τώ ν όργανώσεών του μποροΰν σήμερα
μέσα σ’ αύτό νά διαπιστωθούν άπό κά θε συνειδητό κομμουνιστή. Σ έ
μ ιά περίοδο β α θεια ς κρίσης τοΰ κα π ιτα λισ μ οΰ , ό π ω ς ή σημερινή, τό
Κ ό μμα δέν κατορθώνει νά συγκεντρώσει ο ύτε ένα μέρος τή ς έπιρροής
πού ά ν έπ τυ ξε σ’ άνάλογες περιόδους στό παρελθόν πα ρ’ όλα τ ά
π λ εο νεκτή μ α τα πού τοΰ π α ρ έχει ή ίδιότης του ώ ς έπισήμου τμ ή μ α 
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το ς τ η ς Κ ο μ. Δ ιεθνούς κα ί ή αίγλη τη ς Σ ο β ιετικ ή ς Ρ ω σ σ ία ς. Σ υγκρίνοντας τ ’ ά π ο τελ έσ μ α τα τη ς φαρδειάς έργα σία ς του μ ε τ ’ ά π ο τελ έσ μ α τα τοϋ 1 9 2 0 , τοϋ 1 9 2 3 κλπ. βρίσκουμε τή θέση του τε ρ ά σ τια
μ ειω μέν η παρ’ δλο το δ τι οί δροι είνε πολύ εύνοϊκώ τεροι διέρρευσε δε
άπό τ ό τ ε ενα μεγά λο χρονικό δ ιά σ τη μ α πού τοΰ πα ρ είχ ε έδαφος
καρποφόρου έργασίας. Κ ι αν αύτό είνε το συμ πέρασμ α δσον άφορα
τή φαρδειά έπιρροή τοΰ Κ ό μ μ α το ς, πολύ δυσμενέστερα είνε τ ά συμ
π ερ ά σ μ α τα πού προκύπτουν άπό τήν έ ξέ τα σ η τή ς κ α τά σ τα σ η ς τοΰ
Κ ό μ μ α το ς άπό οργανω τική άποψη, άπό τήν άποψη τ ή ς ά φ ομ ο ιω τικής του δύναμης, τοΰ ίδεολογικοΰ του περιεχομένου. Κ ά τ ω ά π’ α ύτές
τ ίς συνθήκες κα τα φ α ίν ετα ι δλη ή ιστορική ση μ α σία τή ς έπίπονης καί
γε μ ά τη ς α ύτοθυσία πρ ο σπ άθειας πού ά π έλ η ξ ε σ τή σημερινή Ό ρ γ ά 
νωση τώ ν Μ πολσεβίκω ν-Λ ενινιστώ ν.
Ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς σ τελ εχ ώ ν τή ς ’Ο ργάνω σής μ ας ά φ ωσιω μένω ν στήν
υπόθεση τοΰ κομμουνισμοΰ τήν οποία έχουν κάνει μοναδική ύπόθεση
τή ς ζω ή ς τους καί χιλιά δες δραστήριων κα ί ά ποφ ασιστικώ ν σ τ ο ιχ εί
ων τώ ν οποίων ή μ α χ ητικό της καί ή όρμ ητικότης άναγνωρίζονται
καί άπ’ αύτούς τούς τα ξικο ύς έχθρούς τοΰ προλετα ριάτου στούς
οποίους προκαλοΰν τον πανικό, βρίσκονται σήμερα γερά συγκροτημ έ
νοι σε μιά όργάνωση τή ς όποίας ή λ ειτουρ γία , ή άφ ομοιω τική δύναμη
καί ό ιδεολογικός οπλισμός είνε στο ιχ εία πού τήν καθιστοΰν ύπόδειγμ α κομμουνιστικής οργάνωσης. Κ α ί τ ά σ το ιχ εία α ύτά , δ π ω ς ά π έδ ε ιξε ή πείρα τοΰ Μ πολσεβίκικου Κ ό μ μ α το ς, άποτελοΰν άποφασιστικό παράγοντα γ ιά τήν καθοδήγηση το ΰ πρ ολετα ριάτου , πρός τήν
έπ α ν ά στα σ η κα ί τήν πρ α γ μ α το π ο ίη σ η τοΰ ίσ τορικοΰ ρόλου το ΰ κόμ 
μα τος.
Ή θέση τ ή ς ’Ο ργ άνω σής μ α ς ώ ς τμ ή μ α το ς τ ή ς Δ ιεθνοΰς ’Α ρι
στερ ή ς ’Α ν τιπ ο λ ίτευ ση ς, ή άνάγκη τή ς διάδοσης τώ ν άπόψεων καί
άντιλήψεων τή ς Δ . A . Α. μ έσα στή χώ ρα μ α ς καί τή ς δ ιεξα γ ω γή ς τή ς
πολύπλευρης πά λη ς τη ς γ ιά τήν όργάνωση κα ί καθοδήγηση τώ ν
άγώνων τοΰ πρ ο λετα ριάτου πάνω σ τή γ ραμμή τοΰ Λένιν κα ί τώ ν
τεσ σά ρ ω ν π ρ ώ τω ν συνεδρίων τή ς Κ ομμουνιστικής Διεθνοΰς έπ ιβ ά λ λουν μ ετα ξύ τώ ν άλλων καί τήν έκδοση τοΰ θ εω ρητικού περιοδικοΰ
τη ς.
Μ εγ ά λ α π ρ ο β λή μ α τα διεθνοΰς έ κ τα σ η ς, κεφ αλαιώδους ση μασίας
γ ιά τήν έπικρ άτησ η τ ή ς Π α γκόσμ ια ς Έ π α ν ά σ τ α σ η ς, προβλήμ α τα
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άπ’ τή λύση τώ ν οποίων έξα ρ τ α τα ι ή επιτά χυνση τοϋ Π αγκόσμιου
Έ π α ν α σ τ α τικ ο ΰ κινήματος, ή άσφάλεια τή ς Σ ο β ιετική ς Ρ ω σ σ ία ς
κα θ ώ ς έπ ίσ η ς κα ί πρ ο β λή μ α τα τοΰ έπ α ν α στα τικο ΰ κινήματος τή ς
χώ ρα ς μα ς, έχουν άνάγκη λ επ το μ ερ έσ τερ η ς κι άναλυτικής έξέ τα σ η ς .
Ή έργα σία αύτή είνε σήμερα απα ρ αίτη τη γ ιά τήν π ερ α ιτέρ ω πρόο
δο τοΰ προλεταριακοΰ μας κινήματος.
Ό Δ α υ λ ό ς θά είνε δργανο πο λ εμ ική ς κι αύστηρής κριτικής. Θ ά
παλαίψ η μέ τήν ά κα μ πτη ιδεολογική α διαλλαξία τώ ν άρχών πού
έκπ ρ ο σω π εϊ έναντίον κάθε παρέκκλισης, κάθε φανεροΰ κα ί σ κ επ α σ μ έ
νου έχθροΰ το ΰ προλετα ριάτου. Π εριφρονώντας τούς τύ π ο υς, ξεφ εύγοντα ς απ’ τήν έπιφ άνεια κα ί είσδύοντας στο βάθος τώ ν ζη τη μ ά τω ν ,
θά κ τυ π ή σ ει ά μ είλ ιχ τα κά θε κούφια φ ρασεολογία, κά θε έμπόριο ιδ ε
ών κα ί θ’ ά π ο β εΐ το άνηλεές μ α στίγ ιο τώ ν τυχοδ ιω κ τώ ν , τώ ν άρριβιστώ ν κι δλης τή ς σα π ίλ α ς ποΰ κ ά τω άπό π ο μ π ώ δ εις τίτλ ο υ ς καί
χ τυ π η τέ ς φράσεις γίν ετα ι έμπόδιο στο δρόμο τοΰ προλετα ριάτου
πρός τήν έπ α ν α στα τική κ α τά χ τησ η τή ς έξο υσία ς».

2. Α Π Ο Χ Ω Ρ Η Σ Ε ΙΣ Κ Α Ι Α Ν Α Π Λ Α Σ Ε ΙΣ

α.) Κομμουνιστική Ένωτικη Ό μ άία ( Αριστερή ’Αντιπολίτευση)'.
Δελτίο, μηνιαίο θεωρητικό όργανο της ΚΕΟ, άρ. 1 ( Ίούν. 1931) ώς άρ. 8
(Μάιος 1932), δπου καί:
« Ή θέση μας» (Ίούν. 193 1 , 1-3).
«Εισηγήσεις καί αποφάσεις τής Α' Έθνικής Συνδιάσκεψης» ( Ίούν.
1 9 3 1 ,4 -1 2 ).
« Ή όμάδα 'Σπάρτακος’ κι έμεΐς» (Σ επ τ.-Ό κ τ. 1931, 1 4-17).
« ’Ανοιχτό γράμμα στον σ. Τρότσκι» (Σ επ τ.-Ό κ τ. 1931, 2 7 -3 2 ).
«'Η αύτοκριτική μας» (Μάιος 1932, 7-13).
’ Αποστολίδης, Θ .,1 « ’Από τήν Ιστορία τοΰ κινήματός μας. Το 3ο Πα
νελλαδικό συνέδριο. Ή αξία τών θέσεων καί οί συνέπειες τών λαθών»
(Αΰγ. 1 9 3 1 ,0 0 ).

1.
Ό Θωμάς ’Αποστολίδης (Μεσενικόλα Καρδίτσας 1892 - Καισαριανή 1944)
ύπήρξε ό στυλοβάτης τής « Πανεργατικής Ένώσεως» Βόλου, υπόδικος (Φεβρ. 1921
-Νοέμβρ. 1922) γιά τά γεγονότα τοϋ Φεβρουάριου 1921 πού διαδραματίσθηκαν σ’
αύτήν τήν πόλη (βλ σχετικές μαρτυρίες στό « ’Αρχείο Γ. Ζιούτου»' πρβλ. « ’Ανεξάρ
τητος», Κοινωνιολογιχόν, 331/332), γεν. γραμματέας (Σεπτ. 1923) καί μέλος τής
τριμελούς γραμματείας (Φεβρ. 1924) τοϋ ΣΕΚΕ(Κ). Στό τρίτο έκτακτο συνέδριο
(βλ. τόν δεύτερο τόμο, Β ' μέρος, σ. 51/52, 224, 287, αύτοΰ τοΰ έργου) διαφωνεί μέ
τήν άπόφαση γιά τό «Μακεδονικό», τίθεται «έκτός κόμματος» (Μάιος 1926· ‘Ε πίση
μ α χείμενα, Β ', 144), παραμένει (Μάρτ. 1927’ ‘Ε πίσημα χείμενα, Β ', 249) μέλος
τοΰ ΚΚΕ «μέ τήν προϋπόθεσιν τής ύποταγής του εις τήν πειθαρχίαν τοΰ Κόμματος»
καί τελικά διαγράφεται γιά τήν άρνησή του νά συναινέσει στήν ίδρυση τής Ένωτικής
ΓΣ ΕΕ (Φεβρ. 1929). Ώ ς γραμματέας τής 'Ομοσπονδίας Τύπου καί Χάρτου συνεργά
ζεται μέ τούς συνδικαλιστές τής ΚΕΟ καί τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος, έξορίζεται
άπό τή μεταξική δικτατορία στόν *Αη Στράτη καί άναδειχνύεται γραμματέας τοΰ
ΕΣ(Κ)ΚΕ (Μάιος 1943' βλ. νεκρολογία του στήν Κόχχινη Σημαία, 7-11-1944, 1/2'
πρβλ. Ή. Παρασκευάς, «Θ. ’Αποστολίδης», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση , νέα περ.,
Α', 134-137)
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Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία :
Δερβίσογλου, Α., «Στο Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ή θέση κάθε επαναστά
τη», Ριζοσπάστης, 13-7 -1 9 3 3 , 4.
Κ Κ Ε , « ’Ανοιχτό γράμμα στά μέλη της οργάνωσης ' Ένωτική Κομμουνιστι
κή Όμάδα’ (Φραξιονιστές)», Νέος Ριζοσπάστης, 14, 15, 16-9 -1 9 3 1 ,
1/2· βλ. καί παραπάνω σ. 378.
Λιβιεράτος, Κοινωνικοί, Α ', 198" Β ' , 103.
Νικολόπουλος, Ή άλλη, 123.
Ποντικής, «Άρχειομαρξισμός» (1 1 -5 -1 9 4 7 , 2).
Ράπτης, Μιά ζωή, 20-22.
Σπάρτακος (βλ. παραπάνω σ. 476).
[Σύριγγας, Ν.], «Sp. Zafiratos», Cahiers Léon Trotsky, Μάρτ. 1985, 127.
β) Όμάδα Κομμουνιστών της ’Α ριστερός ( ’Α ριστερή ’Α ντιπολίτευση):

Μανιφέστο της ομάδας Κομμουνιστών της ‘Α ριστερός ( 'Αριστερή άντιπολίτευση), Άθήνι* Δεκ. 1932.
γ) Λενινιατιχή ’Α ντιπολίτευση τοϋ ΚΚΕ:
Σημαία τοϋ Κομμουνισμοΰ (1932/1933)· άρ. 35-37 (Σ επ τ. 1 933).2
*Διοφχής ’Ε πανάσταση (1932/1933).
Ώ ς πρός τόν Ά γ ι Στίνα (ψευδ. τοϋ Σπύρου Πρίφτη- Σπαρτίλλας Κερκύρας
1900 - Αθήνα 1987):
« Ή Αντιπολίτευση καί ή όργάνωση τοϋ Πειραιά», Ριζοσπάστης, 5,
6-2-1 9 2 8 , 3.

Γράμμα πρός τό Π.Γ. τοϋ Κ Κ Ε καί τό πρΟίΤρεΐο τής ΚΔ. Κριτική στις
άποφάσεις της 4ης ολομέλειας τοϋ ΚΚΕ, Αθήνα 1932 (γιά τή δια
γραφή του, τόν Ίαν. τοΰ 1932, βλ. ‘Ε πίσημα κείμενα, Γ ' , 349/350).
Πρβλ. Ριζοσπάστης, 3 1 -1 -1 9 3 2 , 3, καί Β. Βαρυπάτης, « Έ ν ώ παρα
ληρεί ή Άενιστική’ αντιπολίτευση τοΰ άποστάτη Στίνα», Κομμουνι
στική 'Επιθεώρηση, 15-1 -1 9 3 3 , 15-17.
«Α νοιχτό γράμμα», Πάλη τών τάξεων, 10-1 0 -19 3 3 , 2.

2.
Στό φύλλο αύτό δημοσιεύονται οί εισηγήσεις καί άποφάσεις της Α' συνδιάσκε
ψης της ΛΑΚΚΕ πού θά γίνουν άντικείμενο πολεμικής άπό τήν πλευρά τοϋ ΚΚΕ- Ά.
Χατζηδημήτρης, « Ά π’ τά μαλλιοτραβήγματα τών εισηγήσεων της Α' Συνδιάσκεψης
τής Άενινιστικής Αντιπολίτευσης’», Κομμουνιστιχή ’Επιθεώρηση, 15-10-1933,30-

Α ΡΧΕΙΟ Μ Α ΡΞ ΙΣ Μ Ο Σ

Τά δημοκρατικά μας καθήκοντα. Πολιτική μελέτη, Θεσσαλονίκη 1934.
«Γράμμα», Εργατική Πάλη, 1 7 -2 -1 9 4 7 , 1.
Χρονικό της Ομάδας, Ά&ήνα [1964].
«Σημειώσεις τοΰ μεταφραστή», στό: Ρ. Λούξεμπουργκ, Ρωσική έπανά
σταση, Ά&ήνα 1 9 5 8 ,21978, 93-126.
Τί είναι σοσιαλισμός, Ά&ήνα 195 9 (με τό ψευδ. Β. Βέρας).
« Έργατικά» κράτη - «έργατικά» κόμματα κα'ι τό απελευθερωτικό
κίνημα της έργατικής τάξης, Ά&ήνα 1966, 21974.
Νέο Ξεκίνημα. Γ ια την έξουσία της έργατικής έξουσίας, άρ. 1 ( Ίούλ.
1966).

’Αναμνήσεις. 6 0 χρόνια κάτω άπό τη σημαία τής σοσιαλιστικής έπανά
στασης, Α '-Β ', Ά&ήνα 1977 [=Α. Stinas, Mémoires. Un révolutionnai
re dans la Grèce du XXe siècle, μτφ. 01. Houdart, πρόλ. M. Pablo, Paris
1990].
«Γράμμα», Άντί, άρ. 79 (3 -9 -1 97 7 ), 3 8-39.

ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ, Ά&ήνα 1984.
βλ. κα'ι παραπάνω σ. 502.
δ) Μπολσεβίκος κ αί Κομμουνιστική Διεθνιστική Ένωση Ελλάδας:
*Μπολσεβίκος (1934/1935).
’Εργατικό Μέτωπο (1 9 3 5 -1 9 3 7 )· 2 5 -1 1 -1 9 3 6 , δργανο τής Κ Ε τής Κ Δ Ε Ε
(έλληνικό τμήμα τής 4ης Διεθνοΰς).
Τρότσκυ, Λ., Ή σταλινική γραφειοκρατία κα'ι ή δολοφονία τοΰ Κόρωφ,
Ά&ήνα 1935, Ικδ. τοΰ Μπολσεβίκου.
------, Ιστορία τής ρωσσικής έπανάστασης, Ά&ήνα 1935, έκδ. ΜπολσεβίΏ ς πρός τόν Γιώργο Βιτσώρη (Καβάλα 1899 - Παρίσι 1956):
(έπιμ.) P. Frank, Les congrès, 2 1 5 ,2 2 4 ,2 3 1 ,2 3 8 ,2 4 7 ,2 5 0 ,2 5 1 ,2 5 3 ,
438 (ή συμμετοχή του, με τό ψευδ. Busson, στο ιδρυτικό συνέδριο τής
4ης Διεθνοΰς).
«Comment le stalinisme a trahi le prolétariat grec», Bulletin Internatio
nal, Ίούν. 1938, 5-7 (ώς V.B.).
βλ. καί παραπάνω σ. 494.
ώς πρός τίς μαρτυρίες γιά τή δράση του βλ. Σπάρτακος, Ίαν. 1932,
24, Κ. [=Ν. Ζαχαριάδης], «Τό Κόμμα τής ’ Εργασίας’ δργανο τής
άσφάλειας καί τής κεφαλαιοκρατίας», Νέος Ριζοσπάστης, 28, 29, 3 09-1933, 2, Κ., «Τά γεγονότα τής Θεσσαλονίκης καί ό ελληνικός τρο
τσκισμός», Ριζοσπάστης, 1 3 -6 -19 3 6 , 4, Broué, «Trotsky», 5 0-60,
Craipeau, Contre, 181, 2 47, Pluet-Despatin, Les trotskistes, 122.
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ε) Νέος Δρόμος:
Νέος Δρόμος, άρ. 1 ώς 3 (1 -6 -1 9 3 6 ), 1 (« Ή θέση μας γιά τόν άρχειομαρξισμό»).
βλ. καί παραπάνω σ. 489.
στ) Κομμουνιστικό Άρχειομαρξιστιχό Κόμμα 'Ελλάδας:
Πάλη τών τάξεων, δργανο τοϋ Κ Α Κ Ε (ώς τόν Σ επτ. τοϋ 1935)· πρβλ. άρ.
11 (20-5 -1 9 3 5 , δργανο της ΚΟΜ-Λενινιστών, Άρχειομαρξιστιχό
Κόμμα).
Φωνή τών έργατών και άγροτών, άρ. 1 (27 -9 -1 9 3 5 ).
Κ Α Κ Ε , Στό δρόμο τοϋ μπολσεβιχισμοϋ. ’Α ποφάσεις τοϋ Β ' συνεδρίου,
Αθήνα 1936, έκδ. Πάλης τών τάξεων.
Κολοντάϋ, Ά λ ., Ή οικογένεια και τό κομμουνιστικό πολίτευμα, Ικδ. Περιφερ. ’Επιτροπής Άνατ. Μακεδονίας καί Θράκης τοΰ Κ Α Κ Ε ,3 Δεκ
1934.
Λένιν, Ν. - Ζηνόβιεφ, Γ ., Οΐ σοσιαλιστές και ό πόλεμος, Αθήνα 1936, Ικδ.

Πάλης τών τάξεων.
Ώ ς πρός τή θητεία τοΰ ΚΑ Κ Ε στό «Διεθνές Έπαναστατικό Μαρξιστικό
Κέντρο» τοΰ Λονδίνου καί τή συμμετοχή τοΰ Γιωτόπουλου στόν έμφύλιο πόλεμο τής Ισπανίας:
Alba, V., Histoire du P.O.U.M., Paris 1975, 23 0 -2 3 2 .
Archer, J., «Grande-Bretagne: L’ 'entrisme’ et le Labour Party», Cahiers
L. Trotsky, Δεκ. 1983, 54-78.
Buschak, W., Das Londoner Büro. Europaische Linkssozialisten in der
Zwischenkriegszeit, Amsterdam 198 5 , 101, 148, 258/259, 2 6 0 -2 6 1 ,
280-281, 297, 2 99, 3 0 0 , 3 02, 3 0 4 , 315.
Dreyfus, M., Bureau de Londres ou IVème Internationale? Socialistes de
gauche et trotskystes en Europe de 1933 à 1940, thèse, Paris 1 9 7 7 ,3 ,3 7 ,
8 6 ,1 2 1 ,1 2 2 ,1 4 1 - 1 4 2 ,1 4 3 / 1 4 4 ,1 8 8 / 1 8 9 ,3 0 7 -3 2 2 ,3 2 9 - 3 3 3 , 334 337.
Front ouvrier international contre la guerre. Manifestes et résolutions
adoptées par les Conférences de Genève et de Bruxelles, Paris 1938, 1,
16, 18, 34.

3.
Ή Περιφερειακή Επιτροπή τής Άνατ. Μακεδονίας καί Δυτ. Θράκης τής
ΚΟΜΛΕΑ ύπήρξε ακμαία ήδη άπό τήν έποχή σύστασης τής όργάνωση;· βλ. τήν
«Έκθεση» της, Δαυλός, Αΰγ. 1931, 43-49" ’low 1932, 69-79.

ΑΡΧΕΙΟΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
Loris, Μ., «Centrism and its Future», Fourth International, Δεκ. 1941,
273-275.
New Leader, The, 1 8 -2 -1 9 3 8 , 5 («International Conference of Revoluti
onary Socialists»), 7 -4 -1 9 3 9 , 4 -5 («Big Move for United International
Centre»).
Schafranek, H., «Kurt Landau», Cahiers L. Trotsky, Ίαν.-Μ άρτ. 1980,
71-95.
'
Tosstorff, R., Die POUM im spanischen Biirgerkrteg, Frankfurt a.M.
1987.

Η «Α Ν ΤΟ ΧΗ T O Y Α Ρ Χ Ε ΙΟ Μ Α Ρ Ξ ΙΣ Μ Ο Υ » 1

« ...Ή

οργάνωση τώ ν άρχειομ α ρξιστώ ν υπ ήρ ξε ή μόνη συνειδητή

προσπ άθεια διαμόρφωσης κα'ι σφυρηλάτησης τοϋ ΰποκειμενικοϋ π α 
ράγοντος τή ς προλετα ριακής έπα ν ά στα σ ης, δηλαδή τοΰ κό μ μ α το ς
τή ς έπα ν α στατική ς π ρ ω τοπ ορ εία ς τή ς χώ ρα ς μα ς. ’Ε κείνο το όποιο
ά π ε τ έλ ε σ ε καί ά π ο τελ εΐ τί» μ εγ α λείτερ ο γνώ ρισμα τοϋ ά ρχειομα ρξισμοϋ, είνε ή κα θα ρότης με τήν οποία κα τεν ό ησ ε κα'ι έφ ήρμοσε στήν
πρ ά ξη τίς ά π α ιτή σεις τοΰ έπα ν α στατικο ΰ μαρξισμοΰ. Μ έσ α στίς
δυσμενείς συνθήκες — έλλειψ η μ α ρξιστικ ής φιλολογίας, παραδόσεων
επ α ν α στα τικώ ν , ιδεολογικών άγώνων, μικροαστική σύνθεση τή ς χ ώ 
ρ ας, συνεχής διαφοροποίηση τώ ν έργα τώ ν κλ π .— ή ά ρχειομ α ρ ξιστική πρ οσπ άθεια άδραξε τήν ούσία τή ς κομμουνιστικής θεω ρ ία ς καί
μ πολσεβικικής πρ α κτική ς, πρά γμ α πού τή ς έπ έτρεψ ε νά διατηρήσει
ιδεολογική συνέχεια καί συνέπεια στήν πρ ά ξη . Ή ση μ α σία τή ς θ ε ω 
ρίας σάν ά πα ρ αίτη της πυξίδα ς καί έρμ α τος γ ιά μιά γόνιμη πραχτική
έργασία, ό ισ τορικός ρόλος τοΰ κό μ μα το ς καί ή σπ ουδα ιότητα δημι
ουργίας καί ύπαρξης άτσαλομένω ν στελεχ ώ ν , ή θ εμ ελ ειώ δ η ς ά παίτη σ η γιά τήν καθημερινή δράση, πού άπορρέει άπό τήν φιλοσοφία
τοΰ μαρξισμοΰ κ α θ ώ ς έπ ίση ς κα ί ή συνέπ εια πρός τή θ εω ρ ία , ά π ε τ έλεσαν τήν ούσία τοΰ άρχειομαρξισμοΰ.

1 [ ΚΑΚΕ, Σ τό δρόμο τοΰ μπολσεβιχισμοΰ, 47 -5 0 ],
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Μ έσ α σ’ ένα περιβάλλον, δπου οί ά στικ ές κα ί μ ικροα στικές ε π ι
δράσεις άναγεννώνται καθημερινά σε μ ιά άσυνήθη έκ τα σ η , ή δ ια τή 
ρηση τ ή ς ιδεολογικής συνέχειας κα ί οργανικής συνοχής ή τα νε άδύνατη χω ρίς ένα ά κατάπαυστον σκληρον ά γώ να έναντίον δλων τώ ν έπ ιδράσεων αύτών πού άναπόφευχτα έκδηλώνονταν μ έσα στό έργατικό
κίνημα κα ί είχαν τήν άντανάκλασή το υς μ έσ α σ τ ίς γ ρ α μ μ ές τ ή ς ’Ο ρ
γά νωσης.
Μ ιά άπό τίς σο β α ρώ τερες μορφές ύπό τήν οποία έκδηλώνονται οί
μ ικροα στικές έπιδρά σεις μ έσα στο έργα τικό κίνημα είνε ή διαρκής
άναγέννηση τοϋ ά τομ ισμ οΰ, ό όποιος πα ρ ο υσιά ζετα ι ύπό μορφή τ ά 
σ εω ν , πού ο ύσια στικώ ς έκφ ρά ζει τή διάθεση νά ξεφ ύγει άπό τήν
ομαδική έπίδραση κα ί πειθαρχία . Μ ή άντιπροσωπεύοντας παρά
ύποπροϊόντα άστικώ ν έκδηλώ σεω ν οί τά σ εις α ύτές είνε κα τα δ ικα σμ έ
νες εις τόν διά τοΰ έκφυλισμοΰ έξαφανισμό.
Κ α τά τό διά σ τη μ α τή ς διαμόρφωσης κα ί άνάπ τυξης τοΰ άρχειομαρξισμοΰ μιά σειρά κοσμοϊστορικώ ν κοινωνικών γεγονότω ν καί
ά ν α σ τα τώ σ εω ν συγκλόνισαν τόν κόσμο καί τήν Ε λ λ ά δ α φυσικά.
Τ ά γεγο νό τα α ύτά είχαν τήν έπίδρασή τους πάνω στήν Έ λ λ η ν ι
κή έργα τική τ ά ξ η , ή όποία βρισκότανε στή γέν εσ ή τη ς καί ύπό συνε
χή διαφοροποίηση καί μόνο κ α τά τ ά τε λ ε υ τα ία χρόνια άρχιζε νά
κα τα σ τα λ ά ζ ει σέ μιά σ χ ετ ικ ώ ς ομοιογενή τά ξη .
Μ έσ α σ’ α ύτά τ ά π λ α ίσ ια π ρ έπ ει νά κριθεΐ ή σ τ α θ ερ ό τη τα ιδεών,
ή συνέχεια κα ί ή κ α τά καιρούς έκμηδένιση τώ ν π α ρ εκκλίσ εω ν . Κ ά τω
ά π’ α ύτά τ ά δεδομένα μ πορ εϊ νά έ κ τιμ η θ εΐ ή ιδεολογική δύναμη καί
άντοχή τοΰ ά ρχειομαρξισμοΰ, ό όποιος άπό τ ά ίδια τ ά γ εγονότα
κ α τέ χ τ η σ ε τή θέση τή ς έπ α ν α στα τική ς πρ ω το π ορ εία ς. Σ ά ν μ ιά όμά 
δα μέ συνεπή κομμουνιστική φ υσιογνω μία στήν π ρ ώ τη τη ς έμφάνιση
έξελ ίχ θ η κ ε σήμερα σέ μ ιά έθνική ’Ο ργάνωση. Ο ί δυνάμεις καί τά
σ τ ε λ έ χ η πού τήν άποτελοΰν είνε ικανές ύπό ώ ρισμ έν ες πρ οϋποθέσεις
νά οδηγήσουν τούς κα τα π ιεζο μ ένο υς στήν πρ α γμ α τοποίη ση τή ς έ π α 
νά στα σης. Ο ί πρ οϋποθέσεις α ύτές είνε: ή διαρκής β ελ τίω σ η τώ ν έπ α να στα τικώ ν δυνάμεων, συνεχής α ύτοεκκαθάριση, ίκανότης νά διδά
σ κ ετ α ι άπό τήν π είρα , συνεχής έπαφ ή μ έ τήν έργ α τική τά ξ η , ή όποία
είνε ή πη γή άπό τήν όποία ή έπ α ν α στα τική όργάνω ση ά ν τλ εϊ διαρκ ώ ς ν έες δυνάμεις.
Ά π ό τή γένεσή τ η ς έ π ε δ ίω ξ ε νά σ τη ρ ίξει τίς ά ρχές τη ς πά νω στή
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θεω ρ ία κα ί τήν π είρα το ϋ διεθνούς επ α ν α στα τικο ύ κινήματος. Σ τή ν
ανάπ τυξή τη ς συνέβαλε έν τ ω μ έτρ ω τώ ν δυνάμεών τη ς στήν άνα
συγκρότηση τώ ν επ α ν α στα τικώ ν δυνάμεων κα ί τήν ιδεολογική εκ κ α 
θάριση μ έσα σ τ ίς γ ρ αμ μ ές το ϋ διεθνοΰς έπα ν α στα τικο ΰ κινήματος.
Ο ί σημερινές τη ς δυνάμεις τή ς έπιτρ έπουν κα ί τή ς επιβάλλουν μιά
έντονότερη δρ αστη ρ ιότη τα στον κεφ α λα ιώδη αυτόν το μ έα . Σ υνεπής
στον έα υτό του κα ί στήν ιστορία του ο ά ρχειομαρξισμός π ρ έπ ει νά
συνεχίσει τ ίς π ρ ο σπ ά θ ειες α υτές, πού άπορρέουν άπό τήν διεθνιστική
έ πα ν α στατική φ υσιογνωμία του. Π ρέπ ει νά κα τα β ά λ ει κά θε π ρ ο σπ ά 
θ εια γιά τήν έπιτά χυνση τή ς διεθνοΰς έπ α ν α στα τική ς π ορεία ς συμ
βάλλοντας στήν σφυρηλάτηση έπ α ν α στα τικώ ν κομμουνιστικών ορ
γα ν ώ σ εω ν , πού είνε όρος ά π α ρ αίτη τος γ ιά τήν π ρ α γμ α το πο ίη σ η τή ς
ώ ριμαζούσης έπα ν ά στασ ης σέ μιά σειρά χωρών.
Δ έν ξεχν άει ό μ ω ς ο ΰτε στιγ μ ή ό τι οφ είλει νά ά π ο δ είξει τήν ορθό
τ η τ α τώ ν ιδεών του μέ τήν πρ α γμ α το π ο ίη σ η τ ή ς έπ α ν ά στα σ ης στή
χώ ρα μας».

3. Π Ρ Ο Σ ΤΟ Ν Α Ν Ε Κ Κ Λ Η Τ Ο Μ Α ΡΑ ΣΜ Ο

α) Ό μάδα Κομμουνιστών (1945):

Ταξιχός Άγώνας, δργανο της « 'Ομάδας Κομμουνιστών», Α ', άρ. 1 (27-71945).
Ό μάδα Κομμουνιστών, Ταξιχός άγώνας, ’Αθήνα Φεβρ. 1946 (βλ. καί Ν.
Ζαχαριάδη, «Εισήγηση καί τελικός λόγος», στό: 7ο συνέδριο τοϋ ΚΚΕ,
82· πρβλ. Ριζοσπάστης, 16, 2 3 -9 -1 9 4 5 , 2, Πάλη τών τάξεων, 20 -9 1945, 1/2, Έργατιχη Πάλη, 2 7 -9 -1 9 4 5 , 2).
β) ΚΑ ΚΕ - Άρχειομαρξιστιχό Κόμμα 'Ελλάδος:
Πάλη τών τάξεων, δργανο της Κ Ε τοΰ ΚΑΚΕ, νέα περ., άρ. 1 (30-1-1945)·
δργανο τοΰ ΑΚΕ, 13-7 -1 9 4 7 ώς 1 -1 -1 9 4 9 , όπου καί:
Β ήττα [= Δ . Γιωτόπουλος], « Ή ήγεσία τοΰ Κ Κ Ε υπόλογος» [μτφ.
άπό το The New Leader] (2 5 -2 -1 9 4 6 , 2).
------, « Ή άλήθεια γιά τήν Ελλάδα» (1 9 -1 -1 9 4 7 , 1).
Γιωτόπουλος, Δ ., « Ό μιλία στή συγκέντρωση τοΰ έλληνικοΰ τμήματος
τών Ενωμένων Σοσιαλιστικών Πολιτειών τής Εύρώπης» (17-101948, 1).
------, «Μ ατιές στήν παγκόσμια κατάσταση» (1 -1 -1 9 4 9 , 1-2).
Ποντικής, Γ . [=Τσιγαρίδης, Σ .], «Άρχειομαρξισμός» (2 4 -6 -1 9 4 6 , 3,
ώς 2 7 -8 -1947, 2).
Τζελέπης, Α., [=Κ ω στέας, Ά ρ γ.], «Ν. Ζαχαριάδης, Ό αληθινός /7αλαμαςη (19-7-1 9 4 5 , 1).

Άρχειομαρξιστης, δργανο της Κ Ε τοΰ Κ Α Κ Ε - Τμήμα Διεθνοΰς Έπαναστατιχοΰ Μαρξιστιχοΰ Κέντρου, νέα περ. άρ. 1 (1 4 -1 -1 9 4 6 , έκτακτη
έκδοση, Πειραιάς).
Κ Α Κ Ε καί ’Επιτροπή συνεργαζομένων 4διεθνιστικών οργανώσεων, « Ανοι
χτό γράμμα πρός το Κ Κ Ε καί Σ Κ -Ε Λ Δ » , Έργατιχη Πάλη, 1 5 -4 -1 9 4 6 ,1 .
Άρχειομαρξισμός - Κ ΚΕ: Διάλεξη-συζήτηση, Αθήνα 1947, έκδ. «Μαρξι
στικής Βιβλιοθήκης».
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Πιβέρ, Μ., Γ ιά ενα σωστό προσανατολισμό, Άθηνα 1947, έκδ. «Μ αρξιστι
κής Βιβλιοθήκης» [=Pivert, Μ., Essai d ’orientation, Paris 1 9 4 6 ].1
Σοσιαλιστικό Άρχειομαρξιστικο Κόμμα, Διακήρυξη, Αθήνα 1950.
Γιωτόπουλος, Δ ., «Σταλινισμός καί Σοσιαλισμός», Μαχητής, Ά πρ. 1951,
11 - 12 .
------, «Το 5ο συνέδριο τής Ε Σ Π Ε », Μαχητής, Ά πρ. 1952, 6-7.
Τσιγαρίδης, Σ ., «Α παράδεκτες οΐ διεκδικήσεις τοϋ Τίτο», Μαχητής, Ίούλ.
1950, 10-11.
βλ. κα'ι τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
Ά π ό τή βιβλιογραφία γιά τούς Άρχειομαρξιστές τής ύστερης περιόδου:
[άνυπόγραφο], « Ό Άρχειομαρξιστικος χεντρισμός», Διεθνιστής, 6 -1 0 1943, 3.
------, «Παράσιτο τοΰ κομμουνισμοΰ», Ριζοσπάστης, 2 1 -7 -1 9 4 6 , 2.
------, « Ό Άρχειομαρξισμός», 'Εργατική Πάλη, 16 -9 -1 9 4 6 , 1.
------, «Γκόλντμαν κα'ι Άρχειομαρξισμός», ’Εργατική Πάλη, 3 0 -1 2 -1 9 4 6 ,

1.
Αποστόλου, Λ.2 (βλ. παραπάνω σ. 3 83, κα'ι Ποντίκη, Πάλη τών τάξεων,
26-11 -1 9 4 5 , 1/2).

1. Βλ. τοϋ Ιδιου, «Positions socialistes en Grèce», La Revue socialiste, Άπρ. 1949,
328-336 [=M. Πιβέρ, «Ή πολιτική τής Κομίσκο στήν Ελλάδα», Νέος Μαχητής,
Ίούν. 1949], «USA-Europe-URSS. La position socialiste», La Revue socialiste, Δεκ.
1947, 566-570 [=M. Πιβέρ, «Μπροστά στό μέλλον τής Εύρώπης», Νέος Μαχητής,
Μάιος 1948, 9-10]. Γ ιά τό αρχειακό ύλικό τής πρωτοβουλίας L.S.S.E. βλ. «Mouve
ment Socialiste oour les Etats-Unis d'Europe» κα'ι «International Union of Socialist
Youth» (IISC, Amsterdam), Αρχείο τοΰ Independent Labour Party (London), Αρχείο
Ελληνικών Φιλευρωπα'ικών Κινήσεων (Ε.Λ.Ι.Α.)· πρβλ. Joubert, Μ. Pivert, 289.
2. Mè αφορμή τήν παρουσίαση φύλλου τής κατοχικής Πάλης τών τάξεων (21-11943) ό Π. Ροϋσος («Τροτσκιστική», 326) προεξοφλεί ότι με τή «νίκη τής λευτεριάς»
θά «ξεκαθαρίσουν όλοι οΐ λογαριασμοί», χωρίς νά έξαιροϋνται οί «ύπουλοι πράχτορες
τής άντίδρασης», οί «φαρμακεροί τροτσκιστές». Στα θύματα τών άγώνων τοΰ ΚΑΚΕ
(βλ. Πάλη τών τάξεων, 21-1-1946, 1, Γ. Λαμπάτος, «Πολιτική πράξη ή αποκατά
σταση τής μνήμης τών αγωνιστών», ΚΑΠΑ, άρ. 30, 9-6-1988, 40/41) πρέπει να
προστεθεί ό Θωμάς Παπαδόπουλος, άρχειομαρξιστης άπό τό 1931, μέ συνεργάτη τόν
σπουδαστή Βαγγ. Πλιάκο, πού συγκρότησε τήν όμάδα Πωγωνιανής (έκδίδοντας τή
δακτυλογραφημένη εφημερίδα 'Επαναστάτης καί σχηματίζοντας «ένιαϊο μέτωπο» μέ
τό ΕΑΜ στίς τοπικές έκλογές λαϊκών έπιτροπών) καί δολοφονηθηκε τόν Ίαν. τοΰ
1944 (πρβλ. Πάλη τών τάξεων, 11-3-1946, 2).
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Buschak, Das Londoner, 315.
Edward, B. - Ridley, F. A., The United Socialist States o f Europe, London
1947.
Joubert, J.-P., M. Pivert et pivertisme. Révolutionnaires de la S.F.I.O., Paris
1977.
Κ. [=Ζαχαριάδης, Ν.], « Ό Άρχειομαρξισμός μπροστά στο ιστορικό δί
λημμα» καί «Άρχειομαρξιστές ομφαλοσκόποι», Ριζοσπάστης, 1-81946, 2, καί 8 -8 -1 9 4 6 , 3.
New Leader, 2 7 -1 -1 9 4 5 ,1 ,2 («Plastiras wanted civil war», «Reply to Church
ill»).
Ridley, F. A., Unite or perish. The Case for the U.S.S.E., London 1947.
United Socialist States of Europe, Report o f an International Conference held
in London, February 22-23,1947, London 1 9 4 7 ,1 3 ,2 0 (οί παρεμβάσεις
τών S. Witte καί Henry Poly-Defkis, εκπροσώπου της «International
Union Against Racism»).
Ψ. [= Άναστασιάδης, Χ ρ.], « Ό αντιδραστικός κατήφορος τοϋ άρχειομαρξιστικοϋ κεντρισμοΰ» καί « Ή άπόφαση τής 13ης όλομέλειας, ζενίθ άντιδραστικής πολιτικής», Εργατική Πάλη, 1 4 -4 -1 9 4 7 ,1 / 2 - 19 -7 -1 9 4 7 ,
1/ 2 .

Δ. ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΜΠΟΛΣΕΒΙΚΩΝ
Ή Κομμουνιστική Έ νω ση τής Ελλάδος (βλ. τον προηγούμενο τόμο αύτοΰ
τοΰ έργου, Β ' μέρος, σ. 11 9 -1 2 2 , 4 4 2 -4 5 2 ) κατά τήν περίοδο τής περιορι
σμένης άνασυγκρότησής της, μετά τή δικτατορία τοΰ Π αγκάλου, προβάλλε
ται ώς «ό πραγματικός μπολσεβίκικος πυρήν τής χώρας» ( Όππορτουνισμός, 16), άποκηρύσσοντας τόν ιδρυτή της Ε. Παπαναστασίου με τήν πρω
τοβουλία τών Δημητρίου Ήλιάδη, Νίκου Μαράκη και Χαρίδημου Σεϊτανίδη. Ό τελευταίος, διαγραμμένος άπό τό Σ Ε Κ Ε (Κ ) τόν Μάιο τοΰ 1924 (βλ.
Ριζοσπάστης, 2 0 -5 -1 9 2 4 , 2 ), έγκλειστος τής Άκροναυπλίας άπό τό μεταξικό καθεστώς, θά δολοφονηθεί άπό τούς ’Ιταλούς τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1943
(Φλούντζης, Τό φοιτητικό, 2 50). Ενδεικτική καί τής κατοπινής ταυτότητας
πού διαμόρφωσε ή όμάδα είναι ή προτεραιότητα τής «συστηματικής, έκ τών
κάτω» έργασίας γιά τήν «αδιάκοπη εύρυνση τοΰ κύκλου δράσης», γεγονός
πού θά άνταποκρίνεται στήν «άπαίτηση τοΰ παγκοσμίου έπιτελείου τής 3ης
Κομμουνιστικής Διεθνοΰς: Πρός τίς μάζες, πρός τούς έργάτες τών έργοστασίων» ( Όττπορτουνισμόζ, 13).

“E p y a :
Όττπορτουνισμός- Άρχειομαρξισμός. Έπιστολή
πρός τό Α' συνέδριο τής εργαζόμενης νεολαίας Άθηνών-Πειραιώς,

Κομμουνιστική Ένω ση,

Άθηνα Άπρ. 1927.

Μπολσεβιχιχή Επιθεώρηση, μηνιαίο θεωρητικό δργανο της Κομμουνιστι
κής Ένωσης της Ελλάδος, Α ', άρ. 1 (7 -1 1 -1 92 7 ) ώς Γ ' , άρ. 6-7
(Αΰγ.-Σεπτ. 1930), μηνιαίο θεωρητικό δργανο 'Ομάδας Μπολσεβιχοποίησης τοϋ Κ Κ Ε (Ε.Τ.Κ.Δ.) (Κομμ. Ένωση), με ενιαία σελιδαρίθμηση,1 όπου καί:

1
Τον Φεβρουάριο τοΰ 1930 τό περιοδικό άναγράφει ώς ήμερομηνία «Τέταρτος
13», έχοντας ώς αφετηρία τοΰ ήμερολογίου τόν Νοέμβριο («Πρώτος» μήνας) τοΰ
1917
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Ζηνόβιεφ, Γ ., «'Ιστορία τοΰ Ρωσσικοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος»
(16 ώς 165-166) [διαφημίζεται καί αύτοτελώς: Ιστορία τοϋ Κομμου
νιστικού Κόμματος (Μπολσεβίκοι), μτφ. Χ .Χ ., ’Αθήνα 1927].
Κάϊμς, «Βαλκανικά προβλήματα» (51-54 ώς 2 1 2 -2 1 3 ).
------, «'Τροτσκιστική’ ’Αντιπολίτευση, Άενινιστική’ Συμπολίτευση»
(81-87 ώς 129-134).
------, « Ή αντεπανάσταση καί τά έπαναστατικά μας καθήκοντα» (140146 ώς 261).
------, «Οί διεθνείς συνδιασκέψεις τών ιμπεριαλιστών καί ή Ε Σ Σ Δ »
(274-27Θ ).2
Κομμουνιστική Έ νω ση τής Ελλάδας, «Προκήρυξη» (2-5).
------, «Πρός το 4ο Πανελλαδικό συνέδριο τών έργατών» (113-115).
------, « ’Εκλογικό πρόγραμμα» (1 37-140).
------, « ’Απόφαση τής 1ης Συνδιάσκεψης» (2 01-211).
Λένιν, Ν., «Κ. Λίμπκνεχτ - Ρ. Λούξεμπουργκ» (49-50).
Ό μάδα Μπολσεβικοποίησης τοΰ Κ Κ Ε , « ’Ανακοίνωση» (2 89-290).
Σουγιατστίδης, Γ ., «'Πολιτοφυλακή’, ό έξοπλισμός τοΰ προλεταριά
του» (9-13).

2.
Τοϋ ψευδώνυμου συγγραφέα αναγγέλλονται (1928) τά έξης αυτοτελή έργα:
Τέσσερες μορφές πολέμου· Ή ραζιοναλιζάτσια, ήμεριχή σταθεροποίηση χαί ή χρονιά
χρίση του· Ταξικές ίιχτατορίες καπιταλιστικές. Ώ ς πρός τή «ραζιοναλιζάτσια» αύτή,
άντιμετωπίζεται στά πλαίσια τής «συστηματοποίησες τής παραγωγής» πού επιφέρει
τ6ν «εφεδρικά στρατό άνέργων» (ΚΕΕ, « ’Απόφαση», 203). Οΐ προσεγγίσεις τής
«Rationalisierung» έπιτελοϋνται τόσο άπό τήν Κομμουνιστική Διεθνή (πρβλ. A Losovsky, «La trustation, la rationalisation et nos tâches», L'Internationale syndicale rouge,
άρ. 70, Νοέμβρ. 1926,947-954, M. Rubinstein, «Die kapitalistische Rationalisierung»,
Unter dem Banner des Marxismus, III, 1929, 550-571, Spectator, «Rationalisierung
und Kartellierung», Die Kommunistische Internationale, VII, άρ 1,17-9-1926,18-24,
* * * , «Contre la rationalisation et la guerre», Cahiers du Bolchévisme, III, 1927, 755758) ίσο καί άπ6 τήν ’Αντιπολίτευση (πρβλ Ή πλατφόρμα τής Ενωμένης ’Αντιπο
λίτευσης [1927], μτφ. Θ. Θωμαδάκη, ’Αθήνα 1985, 38, 43, 59, 64, 111, A. Lemire,
«Rationalisation», Contre le Courant, 11-2-1928, 4-6, P Louzon, «Rationalisation,
nouveau mode de concentration capitaliste», La Révolution prolétarienne, 15-11 -1927,
11-13) και διαθλώνται στήν εγχώρια σκέψη τής κομμουνιστικής ’Αριστερού; (βλ. Π
Πουλιόπουλος - Π. Γιατσόπουλος, «Γράμμα», I, Κομμουνιστική ’Αντιπολίτευση Όμάδα «Σπάρτακος», «θέσεις», 5, Πουλιόπουλος, Δημοχρατιχή, 67, Un groupe de
militants oppositionnels grecs, «Lettre de Grèce. Rationalisation et représsion», La Vén
té, 28-3-1930, 8). Βλ. καί παρακάτω σ 568.
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[σύνταξη], «Σκοπός τής έκδοσης» (1).
------, «Έ ν α ς χρόνος ύπαρξης» (1 85-187).
Χαραλάμπους [=Σειτανίδης], X .,3 «Το εγχειρίδιο τοΰ κομμουνιστοϋ»
(1-13 ώς 167-168).
------, «Σύντομη ιστορία τοϋ Σοσ. Έ ρ γ. (Κομμουν.) Κόμματος καί ό
όππορτουνισμός στή θεωρία καί τήν πράξη» (1 3 -1 5 ώς 1 46-150).
------, «Δύο δρόμοι» (2 17-239).
------, « Τ à δεξιά λάθη τών όππορτουνιστών καί οί 'άριστερες’ φλυαρίες
τοΰ Δ . Πυλιώτη» (279-285).
------, «Δύο στροφές καί μιά νίκη» (2 9 0 -2 9 5 ώς 3 2 8 -3 3 2 ).
Πρός τίς μάζες, οίχονομιχοπολιτιχο θεωρητικό περιοδικό, Α ', άρ. 1 (Ά π ρ .
1932), ώς Δ ', άρ. 17 (1 -3 -1 9 3 6 ), μηνιάτικο θεωρητικό δργανο της Κ Ε

της Κομμουνιστικής Ένωσης της Ελλάδας (Τάση Μπολσεβικοποίησης), όπου καί:
Άσημίδης, Γ ., «Γράμμα» (1 -2 -1 9 3 6 , 32 2 ) [βλ. καί παραπάνω σ. 376].
Balkanicus, «Φασισμός καί έκλογες» (11 7 -1 2 0 ).
Κάϊμς, «Γερμανία, Ε Σ Σ Δ , Κίνα» (1 2 1 -1 2 8 ).
------, «Οί παραμορφώσεις τοΰ Τρότσκυ» (1 41-260).
Κομμουνιστική Έ νω ση, « Ή Έκκληση τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς
κ’ ή μπολσεβικοποίηση τοΰ Κ Κ Ε » (1 -1 16).4
------, «Γράμμα πρός τά μέλη τοΰ Κ Κ Ε » (2 6 1 -26 8 ).

Μπολσεβίκος, εβδομαδιαίο δργανο της Κ Ε της Κομμουνιστικής Ένωσης
της Ελλάδας (Τάση Μπολσεβικοποίησης), άρ. 10 (1-1 -1 9 3 3 ).
Ό Κομμουνιστής, θεωρητικό δργανο τοϋ χομμουνιστικοΰ πυρήνα Ζωγράφου
τοϋ Κ Κ Ε (Ε.Τ.Κ.Δ.) [1933].

3.
Τοϋ ΐ8ιου συγγραφέα αναγγέλθηκε (1928) ή αυτοτελής έργασία- Προβλήματα
υλιστικής διαλεχτικής φιλοσοφίας. ’Ανεξακρίβωτη είναι έπίσης ή είδηση (Καστρίτης,
Ιστορία, Γ ', 128) γιά τή σύνθεση τών ετών της ’Ακροναυπλίας: Τά Κοινωνικά.
4
Για τήν πολεμική άπό τήν πλευρά τοϋ ΚΚΕ βλ Λ. [=Λ. ’Αποστόλου;), «Οί
Σειτανιδικοΐ στήν υπηρεσία τής κεφαλαιοκρατίας», Κομμουνιστική 'Επιθεώρηση, 12-1933, 24-26, Δ., «Λίγα γιά τή 'μπολσεβίκικη’ χαφιέδικη δράση τής παρέας Σεϊτανίδη, Ό Νέος Ριζοσπάστης, 17-10-1933, 2 [γιά το περιοδ. Κομμουνιστής), Γ., « Ό
Σειτανίδης ήταν πάντα τυχοδιώκτης», Ό Νέος Ριζοσπάστης, 30-10-1933, 3. Πρβλ.
Τ. Φ(ίτσος), «Προσφυγικος Συνοικισμός Καλλιθέας», Ριζοσπάστης, 5-11-1926, 3,
Νικολάου, Ή ΟΚΝΕ, 15.

Ε. Η ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ «ΑΓΡΟΤΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΩΝ» ΚΙΝΗΣΕΩΝ

1. ΤΟ Α Γ Ρ Ο Τ ΙΚ Ο Ν Ε Ρ Γ Α Τ ΙΚ Ο Ν ΚΟΜ ΜΑ

Ώ ς πρός τον ήγέτη τοϋ « Άγροτικοΰ καί Έργατικοΰ Κόμματος»1 καί τήν
ί$έα τής «Βαλκανικής Ένώ σεω ς»:

1. Στά πλαίσια τής πάγιας προτεραιότητας τών «Κοινωνιολόγων» γιά τήν ένίσχυση τοϋ συνεταιριστικού κινήματος είχε ήδη παρεμβληθεί ή ιδέα τοϋ « ’Επαγγελμα
τικού Κοινοβουλίου» γιά τόν τεμαχισμό τής «εθνικής αντιπροσωπείας» κατά «τάξεις
έπαγγελματιών» ( Άλ. Σβώλος, «Ή κοινωνική κατεύθυνσις έν τή εξελίξει τοΰ κρά
τους», Άρχεΐον Οικονομικών xai Κοινωνικών Επιστημών , 1, 1921, 136" βλ. τόν Β '
τόμο, Β ' μέρος, σ. 78. Ή σχετική συζήτηση άναζωπυρώθηκε μέ τή θεσμοθέτηση τής
Γερουσίας που παρέπεμπε καί στήν άνάγκη εγκαθίδρυσης «επαγγελματικού ή οικο
νομικού κοινοβουλίου»' πρβλ. Μ. Dendias, Le problème de la Chambre Haute et la
representation des intérêts, Paris 1929, Γ. Θεοτοκϊς, ’Ε μπρός στό κοινωνικό ζήτημα,
Αθήνα 1932, 54/55· βλ. Νοϋτσος, « Ή πρόσληψη», 346, Λιάκος, «Ζητούμενα», 20)
Συνάμα ή αυξουσα ροπή πρός τή φασιστική κατανόηση τοϋ «Συνεργατισμού» συνέβα
λε σέ κάθε περίπτωση στήν έκλαΐκευση τής ιδεολογικής κατασκευής τοΰ «τρίτου»
δρόμου «πέραν τοΰ καπιταλισμού καί τοΰ κομμουνισμού» (βλ. καί Ζ. Slernhell, Νι
droite, m gauche. L ’idéologie fasciste en France, Pans 1983, D. Hymans, Le socialisme
français devant le fascisme et le national-socialisme, thèse, Paris 1965, 11-16). Βλ.
έπίσης B. Τότομιαντς, Ή θεωρία τοΰ Συνεργατισμού, μτφ. καί «παρατηρήσεις» Γ ρ.
Τηλικίδου - Στ. Κρητικά, Αθήναι 1938 ( Ό δεύτερος τών μεταφραστών θά άνασυστή
σει τή «Δημοκρατική Ένωση», στήν περίοδο τής Κατοχής, πού θά ένταχθεΐ στο
ΕΑΜ), τοΰ Ιδιου, ΈγχειρίδιονΣυνεργατισμού, μτφ. Μ. Κ. Γερακάρη, Αθήναι 1936,
Ν Ά . Φωτήλας, Κοινωνική Πολιτική, Αθήναι 1937, 162-165, Κ Γ Δεσποτόπου
λος, «Ό συνεργατισμός (cooperatisme) στή γεωργία», Αίγαϊον, 1 (1935), 44-52, Γ
Φιλάρετος, Συνεργατικοί συνεταιρισμοί, Αθήναι 1927, καί Ch. Gide, Οί γεωργικοί
συνεταιρισμοί, μτφ. Άν. Χατζηαποστόλου, Αθήναι 1934.
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Παπαναστασίου, Ά λ ., Μελέτες - Λόγοι - “Αρθρα, πρόλ. Κ. Τριανταφυλλόπουλου, έπιμ. Ξ. Λευκοπαρίδη, Αθήνα 1957.
------, Παρέμβαση στή συνεδρία: «Μέθοδος καί σύστημα τής Κοινωνιολογίας», Άρχεΐον Οΐχονομιχών xai Κοινωνιχών "Επιστημών, 8 (1928),
335.
------, «1 930 -1 931» καί «Ά γρότα ι καί έργάται», Ελεύθερος “Ανθρωπος,
1 - 1 -1 9 3 1 ,1 , καί 1 4 - 3 -1 9 3 1 ,1 .
------, La politique sociale de la Grèce, Athènes 1932.
------, Vers rUnion Balkanique, Paris 1934.
------, Les Conférences Balkaniques et le Pacte Balkanique, Athènes 1934.
------, «Τό K.K. καί 6 κίνδυνος τοϋ φασισμοΰ», Ανεξάρτητος, 26, 29-51936, 1.
Ώ ς πρός τήν κριτική πού ασκείται άπό έντυπα τής κομμουνιστικής Α ρ ισ τε
ρός γιά τή σκοπιμότητα τών διαδοχικών «Βαλκανικών Διασκέψεων» — στή
χώρα μας ΰποστηρίχθηκαν άπό τήν « Έλληνική Ε τα ιρία τών Φίλων τής
Ειρήνης» (βλ. P. Papadopoulos, La Grèce et la paix balkanique. Pour la fonda
tion à Athènes d'un Institut d ’Entente Balkanique, Athènes 1929) καί τεκμηοιώνεται ή σύλληψή τους άπό τό περιοδικό Les Balkans, πού διευθύνει ό Ξεν.
Λευκοπαρίδης (πρβλ. «Γύρω άπό τή Βαλκανική Έ νω ση», Σήμερα, Α ',
1 9 3 3 ,1 0 7 -1 1 0 ) μέ τή χορηγία τοϋ «Κληροδοτήματος Carnegie γιά τή Δ ιε
θνή Ειρήνη»— βλ. τά εξής κείμενα:
[άνυπόγραφο], «Τό Βαλκανικό Σύμφωνο», Νέα ’Επιθεώρηση, νέα περ., Β '
(1934), 281-28 2 .
Ζεϋγος, Γ ., « Ό Μάρξ γιά τή λύση τοΰ βαλκανικοΰ ζητήματος», Νέοι Πρω
τοπόροι, 3 (193 4 ), 100-101.
Κ. [=Ζαχαριάδης, Ν.], « Ό πραγματικός δρόμος τών έργαζομένων τής
Βαλκανικής», Ό Νέος Ριζοσπάστης, 5, 6 -1 1 -1 9 3 3 , 1-2.
Καρβούνης, Ν., « Ή Ινωση τών Βαλκανίων», Νέοι Πρωτοπόροι, 2 (1 9 3 3 ),
45 -4 8 .
Ώ ς πρός τόν Α ριστοτέλη Σίδερι (Κέρκυρα 1 889 - Αθήνα 1975), ύποψήφιο
ήδη στίς έκλογές τοϋ 1 926 τής ((Δημοκρατικής Έ νώ σεω ς» καί υφυπουργό
Οικονομικών στήν κυβέρνηση Παπαναστασίου τό 1932 (πρβλ. τό σχόλιο
τών Νέων Πρωτοπόρων, Α ', 29 9 ), βλ. ενδεικτικά τά έξής:
« Ή άναθεώρησις τών οικονομικών θεωριών τοΰ Κάρλ Μάρξ», Άρχεΐον
Οΐχονομιχών χαί Κοινωνιχών ’Επιστημών, 6 (1 92 6 ), 111-129.
«Ύ περάνω τής προσχηματικής διελκυστίνδας» καί « Έργατοαγροτικον
Κόμμα», Δημοχρατία, 10 καί 1 9 -1 0 -1 9 2 8 , 1, 1.
«Γύρω άπό b βιβλίον. Κοινωνιολογία καί λογοτεχνική κριτική», Δημοχρα
τία, 12-2-1926, 1.
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Οίκονομικαί αντιθέσεις χαί ειρήνη, Άθηναι 1927.
Γεωργική φορολογία, Άθηναι 1930.
«Στάλιν Ζητήματα”,», Άρχεΐον, 11 (1 9 3 1), 6 *-8 *.
«Rapport sur les travaux de la réunion agricole», στα Πρακτικά: Ile Confé
rence Balkanique, Islanbul 1932, 191-194.
'H γεωργική πολιτική της 'Ελλάδος κατά τήν λήξασαν εκατονταετίαν, Ά θ η 
ναι 1933 [το βιβλίο αφιερώνεται στον Ά λ . Παπαναστασίου].
«Εισαγωγή εις το γεωργικον δίκαιον», Άρχεΐον, 16 (1936), 1-28.
'Ιστορία τοΰ οικονομικού βίου, A ', Β ' , Αθήναι 1950, 1957.
'Ιστορία τών οικονομικών θεωριών, Αθήναι 1953.
«G. D. Η. Cole, Socialist Thought», Άρχεΐον, 34 (1 9 5 4 ), 2 25-229.
«Τί είναι Κοινωνιολογία», Διεθνής Ζωή, 2 (1 9 5 9 ), 4 6 1 -4 6 3 .
« Ή σύνδεσί μας με τήν Κοινή Αγορά», Σύγχρονα Θέματα, 1 (1 9 6 3 ), 503509.
«Περί τής φιλοσοφίας τής ιστορίας. Marx - Spengler - Toynbee», Άρχεΐον, 46
(1966), 4 01-46 9 .
Ώ ς προς τον Δημήτριο Καλιτσουνάκι (Χανιά 1888 - Αθήνα 1 982), υφυ
πουργό Αγορανομίας στήν κυβέρνηση Παπαναστασίου το 1932 ήδη είχε
έναντιωθεϊ στήν ψήφιση τοΰ « ’Ιδιωνύμου»· βλ. Ριζοσπάστης, 5 -5 -1 9 2 8 , 1),
καί το Άρχεΐον Οικονομικών καί Πολιτικών Επιστημών βλ. ενδεικτικά τά
έξής:
«Κ. Marx - F. Engels, Historisch-kritische Gesamtausgabe»,
(1927), 6 8 *-7 0 *.
uMarx-Engels-Archiv», Άρχεΐον, 7 (1 9 2 7 ), 3 2 *-3 3 *.
'Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αθήναι 1929.

Άρχεΐον, 7

Οικονομική πρόγνωσις. Ό ρυθμός έν τή οικονομία. Συμβολή εις τήν μορφο
λογίαν της κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας, Αθήναι 1930, 31952.
«L. Brentano», ’Εργασία, 5 -1 2 -1 9 3 1 , 1309.
'Ο καπνός, Αθήναι 1932.

uZeitschnft fur Sozialforschung», Άρχεΐον, 12 (1 9 3 2 ), 15*.
« Ακέραιη έπιστήμη ή ΐδιοτελής πρακτική», Νέα Οικονομία, 1 (1 9 4 6 ), 528533.

’Εφηρμοαμένη Πολιτική Οικονομία, Αθήναι 1954.
«R. Garaudy, Humanisme marxiste», Άρχεΐον, 38 (1 9 5 8 ), 92-93.
Γληνός, Δ ., « Ή φιλοσοφία τοΰ Σπινόζα»,2 Άρχεΐον, 7 (1 9 2 7 ), 138-184.

2 Ώ ς πρός την αναζωπύρωση τοΰ ένβιαφέροντος για τή ακέψη τοΰ Spinoza, μέ
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Ζήσης, Π.,3 « Ή συγκέντρωσις τοϋ κεφαλαίου καί ό Μαρξισμός», Άρχεΐον,
7 (1927), 201-221 [καί αΰτοτελώς, Αθήναι 1927].
Κορδάτος, Γ . (βλ. παρακάτω σ. 640).
Μάξιμος, Σ. (βλ. παραπάνω σ. 478).
Ταβουλάρης, Ά ., «Φιλοσοφικός καί ιστορικός υλισμός. Χέγκελ-ΦόϋερμπαχΜάρξ», Άρχεΐον, 15 (1 9 3 5 ), 183-194 (βλ. καί παραπάνω σ. 343).
Ώ ς πρός τήν ύστερη γενιά τών «Κοινωνιολόγων»:
Κακομανώλης, Γ ., «Λενινισμός», Άρχεΐον, 7 (1 9 2 7 ), 2 3 1 -2 5 3 [ό δικηγόρος
Γεώργιος Μ. Κακομανώλης, υποψήφιος βουλευτής Πειραιώς τής « Δη
μοκρατικής Έ ν ώ σεω ς» στίς έκλογες τοϋ 1926 (βλ. καί το άρθρο του
« Ό έργατικός άγώνέν Έ λ λά δ ι» , Δημοκρατία, 1 8 -9 -1 9 2 4 ,1 ), άντιτάχθηκε στήν ψήφιση τοΰ « ’Ιδιωνύμου»· βλ. συνέντευξή του στόν Ριζοσπά
στη, 10-6-1928 , 1].
Δανιηλίδης, Δ ., « Οί Νεοέλληνες», Κοινότης, Β ' , άρ. 3 3 (2 6 -8 -1 9 2 3 ).
------, « Ή γεωγραφική όντότης τοΰ Νέου Ελληνισμού», Άρχεΐον, 12
(1932), 303-31 9 .
------, Ή Νεοελληνική κοινωνία καί οικονομία, Α ', ’Αθήναι 1 934, 21985
[γιά τή βιβλιοκρισία τοΰ Ζεύγου βλ. παραπάνω σ. 342].
------, « Ό άνθρωπος καί τά πεπρωμένα», Μαχητής, Ίούλ. 1950, 4-6.
------, «Το 21 καί ό Νέος Ελληνισμός», Καινούρια Έποχη, άνοιξη 1957,
230-234.

αφορμή τά διακόσια πενήντα χρόνια άπό το θάνατό του, βλ. παρακάτω σ. 429. Πρβλ.
A. Thalheimer - A. Deborin, Spinozas Slellung in der Vorgeschichte des dtalektischen
Materialismus, έπιμ. H. Duncker, Wien - Berlin 1928" βλ. καί G. L. Kline, Spinoza in
Soviet Philosophy, London 1952.
3.
Ό Πέτρος Γ. Ζήσης ( ’Αθήνα 1903-1972), μέ σπουδές Νομικών έπιστημών
στήν ’Αθήνα καί το Μόναχο καί μέ ερμηνευτικό κριτήριο τή θέση ότι ή «ιστορική
διαλεκτική μέθοδος είναι ή μόνη ίσως ή όποία παρέχει τήν έξήγησιν» τών μορφών τής
οικονομικής ζωής («Αί σύγχρονοι», 354), είναι τακτικός συνεργάτης τοΰ ’Αρχείου
(«Αί σύγχρονοι οίκονομικαί οργανώσεις», 5, 1925, 281-357, «Ή ήθική ώς έπιστήμη
κατά τόν J. Rehmke», 6,1926,145-172, «L ν. Wiese, Soziologie», 7 ,1 9 2 7 ,16*-20*,
«Ή συμβολή τοΰ F. Tonnies εις τήν Κοινωνιολογίαν», 8, 1928, 205-227, «Κοινωνιολογία καί Φιλοσοφία τοΰ δικαίου», 8,1928,320-324 [περίληψη τοΰ: P. Zissis, Soziolo
gie und Rechtsphilosophie, Athen 1930]) καί τής 'Αναγέννησης (βλ. παρακάτω σ.
618). Βλ. Μελέται καί άρθρα, Α' , Β ', ’Αθήναι 1971, 1972. Ό Ζήσης στή μετακατοχική περίοδο συνυπογράφει τις φιλοεαμικές « Εκκλήσεις» γιά τήν εΙρήνευση καί τήν
άνασυγκρότηση τής χώρας ( 'Ελεύθερα Γράμματα, Β ', 1946,249-250, 'Ανταίος, Β ',
1946/1947,163-164).
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------, «Το κήρυγμα», Τομές, Νοέμβρ. 197 6 , 29 -3 3 [ό Δημοσθένης Δανιηλί
δης (Προκόπι Καππαδοκίας 1 8 8 9 - Άθηνα 1972) άπό νωρίς είχε άντιμετωπισθεϊ ώς ό «διάδοχος τοϋ Σκληροϋ στήν Ε λλάδα» (σύμφωνα
με έπιστολή, 12-2 -1 9 2 0 , τοΰ Γ . Ήλιάδη πού περιέχεται στο Αρχείο
Πάργα, Ε .Λ .Ι.Α . Πρβλ. Ριζοσπάστης , 2 5 - 1 2 -1 9 1 9 ,4 ,2 6 - 1 2 - 1 9 1 9 ,2 )
καί πρίν άκόμη έγκατασταθεΐ (1931 ) στήν Άθηνα (όπότε θά ένταχθεΐ
στό « Άγροτικόν Έργατικόν Κόμμα») θά βρίσκεται σε διαρκή έπαφή
μέ τον Ν. Γιαννιό, τόν όποιο θά ενημερώνει για τή συστράτευση τών
«έπαναστατημένων καί θετικών διανοουμένων» στήν κίνηση τών «Νεο
ελλήνων» (20-3 -1 9 2 5 , έπιστολή στό «Α ρχείο Γιαννιοϋ»].

2. Γ . Α. Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η Σ : Α Π Ο ΤΟ «Ε Ρ Γ Α Τ Ι Κ Ο Ε Ν Ω Τ ΙΚ Ο
Κ ΟΜ Μ Α» Σ Τ Ο «ΚΟΜ Μ Α Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ Σ »

Ό Γεώργιος Ά . Γεωργιάδης (Καρδαμύλη 1 892 - ’Αθήνα 1 970) ιδρύει,
μετά άπό τήν πρώτη άνεπιτυχή προσπάθεια (1 928) συγκρότησης ένιαίου
Σοσιαλιστικού Κόμματος μέ τή συμμετοχή και τής ομάδας του (Σωμερίτης,
Ή μεγάλη, 8 5 ), τό « Ένωτικόν Έργατικόν Κόμμα» μέ τήν υπόσχεση ότι θά
διευκολύνει τή σύγκλιση τών «έπαγγελματικών δυνάμεων τής έργατικής
τάξεω ς» καί συνεπώς τήν «πολιτικήν ένότητα τών έργατών» (τή στοχοθεσία
αύτή προβάλλει τό πρώτο φύλλο τοϋ άνεπισήμου όργάνου τοΰ Ε Ε Κ Ε ργα
τική Σημαία· 11-1 -1 9 3 1 , 1· πρβλ. καί τό σχόλιο τής Σοσιαλιστικής Ζωής,
Γ ' , 215). Ώ ς πρόεδρος τής « Έ ν ώ σεω ς τών Ελλήνων Νομικών» καί πα
λαίμαχος ήγέτης τοϋ Σ Ε Κ Ε (Κ ) κινείται στόν περίβολο τοΰ Κ Κ Ε σχετικά
μέ τήν άντιμετώπιση τοΰ φασισμοΰ, ώς μέλος μάλιστα τής «Πανελλαδικής
’Αντιφασιστικής Επιτροπής» (Νέοι Πρωτοπόροι, 3, 1934, 2 3 0 καί 27 4 2 7 6 -πρβλ. Ριζοσπάστης, 2 1 -1 -1 9 3 5 ,1 , καί 2 1 -2 -1 9 3 5 ,2 ). Τό 1941 προχω
ρεί στή σύσταση τοΰ «Κόμματος Έργασίας», μέ δργανο άρχικά τήν ’Ε λεύ
θερη Ζωή, φυλακίζεται άπό τούς ’Ιταλούς καί τούς Γερμανούς (άπό τόν
Δεκέμβριο τοΰ 1942 ώς τίς άρχές τοΰ 1 9 4 4 ), άφοΰ ή όμάδα του ήδη θά έχει
ένταχθεΐ στό ΕΑΜ . Στή περίοδο μετά τή Βάρκιζα τό «Κόμμα Έργασίας»
θά ένθαρρύνει τήν πρωτοβουλία τής «Σοσιαλιστικής ’Ομοσπονδίας» (στήν
όποία μετέχει έπίσης τό « ’Ανεξάρτητο ’Αγροτικό Κόμμα», τό «Ε νια ίο
Σοσιαλιστικό Κόμμα», ή «Έλληνική Σοσιαλιστική Έ νωση», τμήμα τής
«Σοσιαλιστικής Έργατικής Ένωσης» καί τό «Ελληνικό Σοσιαλιστικό
Κόμμα») πού δέν θά λάβει μέρος στίς έκλογές τοΰ Μαρτίου τοΰ 1946.
Συμπαραστάτης στό έγχείρημα τοΰ « Ένωτικοΰ Έργατικοΰ Κόμματος»
καί τοΰ «Κόμματος Έργασίας» ύπήρξε ό Μανόλης Κόρακας (1 9 0 5 - ’Αθήνα
1985), ακολουθώντας ήδη τόν Γεωργιάδη στήν έξοδό του άπό τό Σ Ε Κ Ε (Κ )
καί στή δημιουργία τής «Έ ργατικής Σοσιαλιστικής Έ νώ σεω ς τής Ε λ λ ά 
δος» (βλ. τόν προηγούμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου, Β ' μέρος, 178, 4 3 1 -4 3 3 ).

Έ ργα:
’Εκπαιδευτική μεταρρύθμισις χωρίς πρόγραμμα, ’Αθήναι 1928, έκδ. Δ ιδα
σκαλικού Βήματος.
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κ Άνάγκη έντόνου άγώνος πρός έπιτυχίαν τών έργατικών αξιώσεων», Ε ρ 
γατική Σημαία, 1 1 -1 -1 9 3 1 , 1.
«Κοινωνικοί άγώνες καί ταξικά κόμματα», Πειθαρχία, 2 (1 9 3 1 ), 5 9 6-597.
«Συνέντευξη. Οί διανοούμενοι καί ό πόλεμος», Νέοι Πρωτοπόροι, 1 (1932),
317-318.
«Κάρολος Μάρξ», Σήμερα, 1 (1 9 3 3 ), 71-74.
«Συνέντευξη. Αντιφασιστικός Δημοκρατικός Συνασπισμός», Ριζοσπάστης,
1 9-6-1935, 1.

Βασική θεωρία τοΰ Κόμματος Έργασίας για μ ία μακρά μεταβατική περίο
δο, Άθηνα 1941 [δακτυλογραφημένο δίφυλλο πού συνυπογράφουν οί
Κ. Σκλάβος καί Ά γ γ . Προκοπίου].
Τό πρόγραμμα τοΰ Κόμματος Έργασίας, Άθηναι 1945.
άρθρα στήν έφημ. Νέος Λ αός: « Ή άσθένεια τής Ελλάδος» (2 4 -2 -1 9 4 6 ,1 ),
«Προγραμματικός Λόγος» (3 -3 -1 9 4 6 , 1-2), «Δεν άπέχομεν άλλά καί
δέν συμμετέχομεν εις τάς έκλογάς» ( 11 -3 -1 9 4 6 ,1 ), «Κυβέρνησις έμπιστοσύνης» (1 8 -3 -1 9 4 6 ,1 ), « Επάνοδος εις τήν Ε λλάδα» (2 5 -3 -1 9 4 6 ,

1 ).
Αί έθνικαί διεκδικήσεις της Ελλάδος. Άπάντησις εις τόν χ. Γ. Δημητρώφ
χαί εις τάς βουλγαρικός αξιώσεις, Αθήναι 1946.
Ή 'Ελλάς ίναντι της διεθνοΰς άδικίας, Αθήναι 1946.
Συνδικαλιστική ‘Εγκυκλοπαίδεια,4 Α ', άρ. 1 ( Ό κ τ . 1951) ώς Γ ' , άρ. 6
( Ίούν. 1957), όπου καί:
«Τό πρόγραμμα τής έκδόσεώς μας» ( ’Οκτ. 1951, 1-2).
«Τό έθνος βάσις τοϋ πολιτισμοΰ» (Νοέμβρ. 1951, 1-5) [=Αί έθνικαί

διεκδικήσεις, δ.π.]·
« Ή άνασυγκρότησις καί οί έργαζόμενοι» (Δεκ. 1951, 1-3).
« Ή οικονομική κρίσις καί οί έργαζόμενοι» ( Ίαν. 1952, 1-3).
« Ισ το ρ ία τοΰ διεθνοΰς συνδικαλισμοΰ» (Ία ν . 1952, 2 0 -2 4 ώς Δεκ.
1953, 353-361).
« Ή 35η έπέτειος τής Ρωσικής έπαναστάσεως» (Ό κ τ . 1952, 1-3).
«Τό Ιθνος καί ή έργατική τάξις τής Ε λλά δος ένώπιον τής νέας διε
θνοΰς περιόδου» (Ία ν . 1957, 1-17).

4.
Στήν περιοδική αύτή έκδοση (γιο τίς πηγές της βλ. Κουκουλές, Γιά μιά ιστορία,
57) περιέχοντας συνθετικά άρθρα τοϋ ’Αθαν. Γ. Γεωργιάδη για τήν ιστορία τής
σοσιαλιστικής σκέψης καθώς έπίσης κείμενα στελεχών τοΰ Διεθνοΰς Γ ραφείου Έργα-
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«Το πρόγραμμα τής έργατικής τάξεω ς τής Ελλάδος» (Φεβρ. 1957,
25-37).
« Ή έθνική έπανάστασις τοϋ 1821 κα'ι ό σοσιαλιστικός άγων» (Μάρτ.
1957, 50-55) [= Κομμουνιστική Έπιθεώρησις, Α' (19 21 ), 164-168],
«Κάρολος Μάρξ» (Ά π ρ . 1957, 74-78· βλ. παραπάνω σ. 539).
«Κοινωνικοί άγώνες καί ταξικά κόμματα» (Ά π ρ . 1957, 79-84· βλ.
παραπάνω <r. 137).

« Ή Ε λ λά ς καί οί γείτονές της» ( Ίούν. 1 9 5 7 ,1 1 3 -1 1 6 ) ^ Καθημερι
νή, 12-2-1947, 1],
«Ό μιλία » στό 14ο Πανελλαδικό Έργβτικό Συνέδριο (1961) [=Κουκουλές,
Γ ιά μ ιά ιστορία, 20 4 -2 0 6 ].
Έργατιχή Σημαία, εβδομαδιαία έργατουπαλληλιχή έφημερίς, Α ', άρ. 1^11-1931) ώς άρ. 6 (1 5 -2 -1 9 3 1 ), δπου καί:
Άντιφασιστής, « Ό φασιστικός συνδικαλισμός» (1 5 -2 -1 9 3 1 , 3).
Δημητράτος, Π. - Ρουχωτας, Ά ., «Αί άποδοχαί τών δημοδιδασκά
λων» ( 1 8 -1 -1 9 3 1 ,4 ).
'Ενωτικό Έργατικό Κόμμα, «Τό Καταστατικόν» (1 1 -1 -1 9 3 1 , 3).
Κόρακας, Μ., «Τό σοσιαλιστικό ντάμπιγκ καί ή παγκόσμια κρίση»
(18 -1-1931, 1).
------, « Ή Πανευρώπη» (1 -2 -1 9 3 1 , 3).
------, « Ή παγκόσμια κρίση στό φώς τοΰ μαρξισμοΰ» (1 5 -2 -1 9 3 1 , 1).
Kautsky, Κ., « Ή άγροτική πολιτική» ( 11 -1 -1 9 3 1 , 2, ώς 1 5 -2 -1 9 3 1 ,
2 ) . ...............................................
Μπάουερ, Ό ., « Ή έθνικοποίησις τών οικοπέδων καί τών κατοικιών»
(18-1-1931, 1).
------, «Οί έπιτροπες έργατών» (2 5 -1 -1 9 3 1 , 1, ώς 15-2 -1 9 3 1 , 2).
Παπανικολάου, Δ ., «Οί άγρόται στήν Ελλάδα» (1 1-1 -1 9 3 1 , 1-2).
------, «Τά άγροτικά ήμερομίσθια» (2 5 -1 -1 9 3 1 , 1).
------, «Τό ζήτημα τής ένότητος» (1 5 -2 -1 9 3 1, 1).
Στάλιν, Ί . , «Τό πενταετές σχέδιον τών Σοβιέτ» (1 8 -2 -1 9 3 1 , 2, ώς
15-2-1931, 2).
[σύνταξη], «Τό πρόγραμμά μας» (1 1 -1 -1 9 3 1 , 1).
------, « Ή ένότης» (2 5 -1 -1 9 3 1 , 1).
------, « Ή εύθύνη τών έργατικών ήγετών» (1 -2 -19 3 1 , 1).
Τρότσκυ, Λ., « Ή Κομμουνιστική Διεθνής μετά τόν Λένιν» (1 1 -1 1 9 3 1 ,2 , ώς 1 -2 -1 9 3 1 ,2 ).

’Ελεύθερη Ζωή, άρ. 2 (Μάιος 1943)· βλ. καί παρακάτω σ. 610.
Νέος Λαός, εβδομαδιαία έφημερίς τοΰ εργαζομένου λαοΰ, Α ', άρ. 1 (2 4 -2 1946) ώς άρ. 5 (2 5 -3 -1 9 46 ), δπου καί:
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Άλιφέρης, Κ. Δ ., « Ή πολιτική άνανέωσις καί ό πόθος τών Ελλήνων»
(24-2-1946, 1-2).
[ανυπόγραφο], «Ίδρύθη Σοσιαλιστική ’Ομοσπονδία» (3 -3 -1 9 4 6 , 2).
Βογιατζής, Ά ., «Το έπισιτιστικόν πρόβλημα» (2 4 -2 -1 9 4 6, 2).
------, « Ή ένότητα τών έργαζομένων έναντίον τής ολιγαρχίας» (11-31 946, 1-2· 1 8 -3 -1 9 4 6 ,1 -2 ).
Καλομοίρης, Γιάνν., «Έ λ θεν ή ώρα» (3-3-1946, 1-2).
Κόρακας, Μ., «Ελευθέριος Βενιζέλος» (25-3-1946, 1-2).
Ρίτσης, Θ., « Ή έθνική ένότης καί τό Κόμμα Έργασίας» (11-3-1946,

2 ).
Σ ., «Ιστορικό τής ίδρύσεως τοΰ ’Ανεξαρτήτου Άγροτικοΰ Κόμματος
Ελλάδος» (24-2-1946, 2).
Σοσιαλιστική 'Ομοσπονδία, «Βαδίζομεν πρός αναβολήν τών έκλογών»
(11-3-1946, 2).
------, «Μανιφέστο πρός τόν Μακαριώτατον καί τόν κ. Σοφούλη» (253-1946, 2).
Χριστάκος, Δ ., «Τό εργον τών Δημοκρατικών Συλλόγων» (11 -3 -1 9 4 6 ,

1).
Βλ. έπίσης καί τίς έξής έργασίες τοΰ Μανόλη Κόρακα:
«La situation en Grèce et les élections», Cahiers du Monde Nouveau, Μάιος
1946, 1-13.
«Greeée: Legend and Reality», Modem Review, 2 (1 9 4 9), 4 0 8 -4 1 6 .
«Κοινωνικές τάξεις καί άνασυγκρότηση», Νέα Οικονομία, 3 (19 4 9 ), 251 255.
«Παρεμβατισμός καί κεφάλαιο», Νέα Οικονομία, 3 (1949), 4 3 1 -4 3 4 .
«Τό κοινωνικό βάθρο τοΰ μεταπολεμικού κομμουνισμού», Νέος Μαχητής,
Νοέμβρ. 1949, 6-8.
«Συμβολή τοΰ Μαρξισμοΰ στήν οικονομική έπιστήμη», Νέα Οικονομία, 4
(1950), 14-18.
« Ό έλληνικός συνδικαλισμός», Νέος Μαχητής, Μάρτ. 1950, 5 -6 ’ Ίούν.
1 9 5 0 ,1 3 -1 5 .
« Ή φύση τοΰ έμφυλίου πολέμου στήν Ελλάδα», Μαχητής, Ά π ρ. 1951,
9-11· Μάιος 1951, 8-10.
«Socialisme et élections en Grèce», La Revue socialiste, 1951 ', 81 -8 7 .
«Marxisme et science économique», La Revue Socialiste, 1 9 5 1 2, 4 2 4 -4 3 2 .
«Contribution à l’analyse socialiste de stalino-fascisme», La Revue socialiste,
1 9 5 1 ',6 0 2 -6 0 9 .
«Τάξεις καί κόμματα στήν Ελλάδα», Μαχητής, Ίούν.-Ίούλ. 1951, 6-8
«Τό άδιέξοδο», Μαχητής, Άπρ. 1952, 3 -4 .
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«Das Problem der europiiischen Einheit», Die Zukunfl, 1 (1 9 5 2 ), 2 58-261
[=«La problème de l’unité européenne», La Revue socialiste, 1 9 5 3 1,
137-146].
«Le mouvement socialiste en Grèce et ses problèmes», La Revue socialiste,
1 9 5 5 ', 44-56.
«Τό Σοσιαλεργατικό Κόμμα (1 9 1 8 -1 9 2 4 )» , Διεθνής Ζωή, Ίαν. 1959, 26 7 270.
« Ή χρεωκοπία τοΰ μικροαστικού σοσιαλισμοΰ καί τό μέλλον τοΰ σοσιαλι
σμού στήν Ελλάδα», Διεθνής Ζωή, Ίούν. 1959, 3 6 7-373.

Η «Θ Ε Ω Ρ Η ΤΙΚ Η Α ΞΙΑ T O T Π ΡΟ ΓΡΑ Μ Μ Α ΤΟ Σ
ΤΗ Σ Σ ΪΝ Δ ΙΑ Σ Κ Ε Ψ Ε Ω Σ T O T Φ Ε Β Ρ Ο Τ Α Ρ ΙΟ Τ 1922»'

I.

« Ό δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος έπιβεβαίωσε τήν αδυναμίαν τοϋ
διεθνοΰς καπιταλιστικοΰ συστήματος νά υπερνικά τάς όργανικάς
κρίσεις πού δημιουργοϋνται εις τούς κόλπους του με εΐρηνικάς μεθό
δους. Οί σπασμοί πού διαταράσσουν τήν όμαλήν λειτουργίαν του
γίνονται συχνότεροι καί συγχρόνως άναπτύσσονται εις εκτασιν, συμβαδίζουσαν πρός τήν παγκοσμιότητα τής διεθνούς καπιταλιστικής
παραγωγής. Ή έσωτερική έκδήλωσις τών σπασμών αύτών είνε ή
δικτατορία τής άστικής τάξεως. Ή έξωτερική έκδήλωσις τών σπα
σμών αύτών τοϋ συστήματος είναι ό πόλεμος καί ό παγκόσμιος
χαρακτήρ του.
II.
Ή πικρά πείρα τήν όποίαν άπεκόμισαν αί έργαζόμεναι μαζαι,
άπό τήν σύντομον έπανάληψιν τοΰ πολέμου εις παγκόσμιον κλίμακα,
συνετέλεσεν εις τό νά χάση τό φαινόμενον τοϋ πολέμου πάσαν γοη-

1. [ Γ . Α. Γεωργιάδης, Τό πρόγραμμα, 22 -2 4 ].
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τείαν καί αίσθηματικήν ιδεοληψίαν εις την συνείδησίν των. Σήμερον
κανείς πλέον δεν όμιλεΐ περί τοϋ τελευταίου πολέμου, όπως κατά τήν
πρώτην έμφάνισιν τοΰ καταπληκτικού φαινομένου ένός παγκοσμίου
πολέμου. Μεταξύ τών κυρίων άντιπάλων ό πόλεμος έχει χαρακτηρισθεΐ ώς απροκάλυπτος άγών βίας διά τήν παγκόσμιον οίκονομικήν
έπικράτησιν.
I II.

Νέος παράγων έπηρεάζει τήν στάσιν τών έργαζομένων μαζών
έναντι τοΰ παγκοσμίου πολέμου, ή ΰπαρξις τής Σοβιετικής Ρωσσίας.
Ά λλοτε ή σύγκρουσις διεξήγετο μεταξύ τών άνταγωνιζομένων πα
ραγόντων τοΰ διεθνοΰς καπιταλιστικοΰ συστήματος, έπομένως ή φυ
σική καί νόμιμος προσδοκία τών έργαζομένων ήτο ή έπικράτησις τής
διεθνοΰς έπαναστάσεως πρός ανατροπήν τοΰ συστήματος πού προεκάλει τον πόλεμον. Σήμερον το αίτημα τής κοινωνικής έπαναστάσε
ως έχει παραμερισθή, διότι άντιτίθεται πρός τά άνώτερα συμφέρον
τα τής Σοβιετικής Ρωσσίας, ή όποία άναμένει τήν οίκονομικήν της
άνασυγκρότησιν άπό τήν έπικράτησιν καί στερέωσιν έπί μία μακράν
μεταπολεμικήν περίοδον τής παρατάξεως μετά τής όποίας συμπολεμεΐ.
IV.

Ό πόλεμος έπέφερε μίαν βαθυτάτην μεταβολήν έντός τοΰ παγκο
σμίου κεφαλαιοκρατικοΰ συστήματος. Θά τελειώση μόνον μέ τήν
καταστροφήν .τών βάσεων τής καπιταλιστικής οικονομίας έν Εύρώ
πη καί μέ τήν σύγχρονον άνάληψιν τής διεθνοΰς οικονομικής ήγεμονίας ύπό τής Αμερικής. Ή Εύρώπη μετά τής Σοβιετικής Ρωσσίας
δέν δύναται νά άνασυγκροτηθή οίκονομικώς χωρίς τήν άμεσον βοή
θειαν τοΰ άγγλοσαξωνικοΰ κεφαλαίου. Καί όπως είνε φυσικόν θά
έπηρεασθή άπό τούς νόμους καί τήν ήθικήν τών συμμάχων της. (Χαλάρωσις τής δικτατορίας, άτομικαί έλευθερίαι, συνειδήσεις κλπ.).
V.

Τό πρόβλημα έπομένως έπί ποίων βάσεων θ’ άνασυγκροτηθη ή
Εύρωπαϊκή Οικονομία λύεται κατά τρόπον άντίθετον άπό άλας τάς
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δογματικός προβλέψεις τοϋ παρελθόντος. Τοΰτο έπιβεβαιοΐ τον κανό
να ότι ή πορεία της οικονομίας καί της ζωής γενικώς δεν είναι γραμ
μή εύθεΐα άλλα τεθλασμένη.
Ή άνασυγκρότησις τή ς κα τεσ τρ α μ μ έν η ς εύρωπαϊκής οικονομίας
θα γίνη έ π ί κα π ιτα λ ισ τικώ ν βά σεω ν μ ε τήν συνδρομήν τή ς Σ ο β ιε τ ι
κής Ρ ω σ σ ία ς . Λ υν ά μ εθα νά όμιλώ μ εν περ ί Σ Ο Β ΙΕ Τ Ο Κ Α Π ΙΤ Α Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Ϊ. ( Ά γ γ λ ο ρ ω σ σ ικ ή Σ υμ μ α χία ).

Το γεγονός τοΰτο είναι φυσική συνέπεια τής συνυπάρξεως τής
Σοβιετικής Ρωσσίας καί τών καπιταλιστικών κρατών διά μίαν μα
κράν είρηνικήν περίοδον.
Μεταξύ τών πλέον χαρακτηριστικών ταλαντεύσεων τής διεθνοΰς
οικονομίας είνε καί τί» φαινόμενον τής άποσυνθέσεως τής κολλεκτιβιστικής άγροτικής οικονομίας έν Ρωσσία πρός δφελος τής μικρός
ιδιοκτησίας καί παραγωγής καί ταύτοχρόνως άνάπτυξις έν Αμερική
τής μεγάλης άγροτικής ιδιοκτησίας.
Ή έγκατάλειψις τοΰ αιτήματος τής διεθνοΰς έπαναστάσεως ώς
διεξόδου άπομακρύνσεως έκ τοΰ πολέμου, έπέφερε συγχρόνως μίαν
άναζωογόνησιν τοΰ πατριωτικοΰ αισθήματος τών μαζών εις όλας
τάς έμπολέμους χώρας καί ιδία έν Ρωσσία. 'Ολόκληρος ή πολιτική
αΰτη έμπνέεται άπό τήν άνάγκην τής έπιβιώσεως τής Σοβιετικής
Ρωσσίας καί είνε συνέχεια τοΰ δόγματος περί δυνατότητος δημιουρ
γίας τοΰ σοσιαλισμοΰ εις μίαν χώραν.
VI.

Το πρόβλημα ύπό ποίας τάξεω ς Θά συντελεσθή ή οικονομική
άνασυγκρότησις τής Εύρώπης είνε περισσότερον σύνθετον καί έπηρεάζεται άπό προσωπικούς καί άσταθμήτους παράγοντας. Κατά πά
σαν πιθανότητα αί έργαζόμεναι τάξεις θά άμφισβητήσουν άπό τήν
άστικήν τάξιν το δικαίωμα τής πολιτικής ήγεμονίας κατά τήν περίο
δον τής οικονομικής άνασυγκροτήσεως καί άναλόγως τοΰ κατά χώ 
ρας δυναμισμοΰ των εϊτε άπ’ εύθείας, εϊτε έν συνεργασία μετά τοΰ
προηγμένου τμήματος τής άστικής τάξεως θ’ άναλάβουν το έργον
τής παγκοσμίου άνασυγκροτήσεως.
Γενικώς ή περίοδος αύτή θά χαρακτηρίζεται άρνητικώς άπό τήν
άδυναμίαν τής έργατικής τάξεως νά άναλάβη μονοπωλιακώς τήν
πολιτικήν καί οίκονομικήν ήγεμονίαν (πολιτική τής συμπράξεως -
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κοινοβουλευτισμός). Θά συνυπάρχη καί θά συμβαδίζη μετά της
άστικής τάξεως (άτομικαί έπιχειρήσεις κα'ι έθνικοποίησις).
Το οτι αί έργαζόμεναι μαζαι μολονότι κατέχουσαι τήν πολιτικήν
έξουσίαν δεν θά δύνανται νά άνασυγκροτήσουν άπολύτως τήν οικο
νομίαν έπ'ι σοσιαλιστικών βάσεων δεν είναι μοναδικόν φαινόμενον εις
τήν ιστορίαν. Ή άστική τάξις καίτοι θριαμβεύσασα άπό έκατονταετηρίδων, διετήρησεν έπ'ι μακρον τά προνόμια καί τούς τύπους της
παραγωγής της φεουδαρχικής οικονομίας καί σήμερον άκόμη άνέχεται καί προάγει τήν έμφάνισίν των ( ’Αμερική - μεγάλη άγροτική
ιδιοκτησία).
VII.

Ή κατοχή της πολιτικής έξουσίας ύπό τών έργαζομένων άσκουμένης έσωτερικώς καί έξωτερικώς έπί δημοκρατικής βάσεως θά άποτελέση τήν μόνην έγγύησιν διά τήν άπομάκρυνσιν έπί όσον το δυνατόν μακρότερον χρόνον της έκδηλώσεως τών βιαίων σπασμών τοϋ
κεφαλαιοκρατικοΰ συστήματος (ελεγχος έπί της παραγωγής καί τών
πιστώσεων) καί τήν βάσιν διά τήν δημιουργίαν μιας άνωτέρας κοι
νωνικής όργανώσεως. (Διεθνής συνεννόησις, δικαία κατανομή τών
πρώτων ύλών κλπ., Λαϊκή Δημοκρατία, εύρυτάτη κοινωνική δικαιο
σύνη).
VIII.

Τό έπί πόσον χρόνον θά διαρκέση ή μεταβατική αύτή περίοδος θά
έξαρτηθή άπό τον βαθμόν της οικονομικής άνασυγκροτήσεως διε
θνώς καί κατά χώρας, άπό τά στοιχεία της σοσιαλιστικής οικονομί
ας, τά όποια θά έχουν δημιουργηθή καί άπό τόν βαθμόν της πολιτι
κής ώριμότητος τών έργαζομένων μαζών (ίκανότης έργατικών κομ
μάτων). Ή μεταβατική αύτή περίοδος θά χαρακτηρίζεται συγχρό
νως καί άπό τήν προσπάθειαν της διεθνοΰς συμπαρατάξεως της
έργατικής τάξεως (Ε νια ία Διεθνής).
IX.

Τό ΚΟΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ έπιβεβαιώνει τήν θεωρητικήν άξίαν τοΰ
προγράμματος της Συνδιασκέψεως τοΰ Φεβρουάριου 1922 διά τήν
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κατάστασιν της Ελλάδος καί διαδηλώνει το ανωτέρω πρόγραμμα
ώς συνέχειαν της άσκουμένης παρ’ αύτοΰ θεωρίας καί πράξεως τοΰ
Σοσιαλισμοΰ έν Έλλάδι».

3. Ν. Γ ΙΑ Ν Ν ΙΟ Σ : Σ Τ Η Ν Α Ν Ε Σ Η Τ Η Σ
Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ ΖΩ Η Σ

Ό Νίκος Γ ιαννιός (Άνδρος 1885 - ’Αθήνα 1958) διατηρεί τήν όμάδα τοϋ
Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος πού στίς έκλογές τοΰ 1926 συμπράττει μέ τή
Δημοκρατική Ένω ση, «τό προγραμματικώς πλησιέστερο πρός τόν σοσιαλι
σμό αστικό κόμμα», καί στόν Πειραιά μέ τόν « Έργατικό συνδυασμό» (Κ α
τάσταση, 1). Τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1928 έκδίδει τή Σοσιαλιστική Ζωή, αρχι
κά ώς δργανο της « Ετα ιρίας Σοσιαλιστικών Σπουδών», τμήματος τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Έργατικοΰ Κόμματος της Ελλάδος, δπως μετονομάζεται ή
κίνηση του μέ τήν προσχώρηση συναφών ομάδων τοΰ Πειραιά (ύπό τόν
’Ιωάννη Καλομοίρη) καί της Θεσσαλονίκης (άπό τήν όποία προέκυψε ό
γραμματέας τοΰ νέου σχήματος Δ . Γιαμογιάννης). Επακολουθεί ή περίοδος
τών διαφωνιών καί τής αδράνειας, λόγω τής μεταφοράς τών διαφορετικών
αντιλήψεων άπό τούς κόλπους τής ήγεσίας τής Γ Σ Ε Ε στόν εύθραυστο ήγετικό μηχανισμό τοΰ Σ Ε Κ Ε (Γιαννιός, « Ή ιστορία», 17 3 ), πού θά προκαλέσει τή δημιουργία αύτοτελών «Σοσιαλιστικών Ό μίλων», μέσω τών οποίων
θά έπιτευχθεΐ ξανά τό καλοκαίρι τοΰ 1931 ή σύσταση ενιαίου Σοσιαλιστικοΰ
Κόμματος. Ό ίδιος ό Γ ιαννιός θά μετάσχει στήν τριμελή γραμματεία του,
μαζί μέ τούς Χρ. Χωμενίδη καί Στρ. Σωμερίτη, για νά παραιτηθεί τόν
Νοέμβριο τοϋ 1932 (Σ Κ Ε , « Ή ζωή τοΰ Κόμματος», 109) καί νά διαγραφεΐ
(ήδη θά έπικριθεί γιά τή ροπή του πρός τόν «πιό φθηνό μεταρρυθμισμό»·
Γκίκας, « Έ ν α υπόμνημα», 251) τόν ’Ιανουάριο τοΰ 1934 άπό μέλος τοΰ
Σ Κ Ε καί τής ομάδας τοΰ «Σοσιαλιστικοΰ Κέντρου ’Αθηνών» λόγω τών
απόψεων πού υποστήριξε ώς «ηθικός πολίτης» σέ έπιστολή του στήν Ε στία
( 7 -1-1934) για τήν άνάγκη διεξαγωγής άγώνα ((κατά τής φαυλοκρατίας καί
ύπέρ τής ηθικής έξυγιάνσεως τοΰ πολιτικοΰ μας βίου» («Τό Σ .Κ . καί ό κ.
Γ ιαννιός», 37-3 8 ). Σχεδόν μονήρης θά έπισκοπεϊ, στή συνέχεια, τήν πορεία
τής εγχώριας καί τής διεθνοΰς Άριστερας, συμπράττοντας στίς έκλογές τοΰ
1 946 μέ τό Κόμμα Φιλελευθέρων καί πάντως χρεώνοντας στήν «έθνική
φιλοτιμία» τήν ικανοποίηση τοΰ αιτήματος για τήν έδραίωση ένός κινήματος
«συνετοΰ, φωτισμένου, έπιστημονικοΰ καί δημοκρατικοΰ σοσιαλισμοΰ» ( 7ο
χομμουνιστιχό, 22).
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Έ ργα:
άρθρα στή Δημοκρατία (βλ. καί τον Β ' τόμο, πρώτο μέρος, σ. 2 9 8 αύτοΰ
τοΰ έργου): «Κομμουνισμός χωρίς βάσιν» (1 8 -7 -1 9 2 5 ,1 ), « Ή σημερι
νή κατάστασις έν Ρωσία» (2 6 -7 -1 9 2 5 ,1 -2 ), «Πρότασις εις το Διεθνές
Σοσιαλιστικών Συνέδριον» (1 0 -9 -1 9 2 5 , 1 -2 ).1
Σοσιαλιστικό Κόμμα, Κ ατάσταση έκλογικων έσόίων xai έξόίων, Άθηνα
1926 [μονόφυλλο].
Δημοτικισμός χαί Σοσιαλισμός, Άθηνα 1927.
Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ελλάδος, Πρόγραμμα, Άθηνα 1927.
------, Καταστατικό, Άθηνα 1927.
«La Grèce républicaine», La Vie socialiste, 8 -1 0 -1 9 2 7 , 4.
«Le grand mouvement de grève grec», La Nouvelle Revue Socialiste, 3 (1 9 2 8 ),
363-3 6 6 [=«Die grosse Gewerkschaftsbewegung in Gnechenland», In
ternationale Information, 18 -7 -1 9 2 8 , 27 5 -2 7 8].
«Αύτοκτονίες άπό φιλολογία», Νέα Εστία, Δ ' (19 2 8 ), 904-905.
Σοσιαλιστική Ζωή, Α ', άρ. 1 ( Ό κ τ. 1 928) ώς Σ Τ ' (1933/1934) όπου καί:
« Ή αύτοτέλεια τοΰ έργατικοΰ μας κινήματος» (Α ', 29).
«Ελληνικός πολιτισμός» (Α ', 3 0) [μέ τό ψευδ. Πλεχανόφσκης].
«Τό πρόγραμμα τοΰ Σοσιαλιστικού Έργατικοΰ Κόμματος» (Α ', 41).
«Τά οικογενειακά μας στό φώς» (Α ', 54).
«Σοσιαλιστικός άλτρουίσμός» (Α ', 63) [μέ τό ψευδ. Κ. Πολίτης].
« Ή σημασία τοΰ έργατικοΰ κινήματος» (Α ', 88).
«Τί είναι ό φασισμός» (Α ', 102) [μέ τό ψευδ. Κ. Πολίτης],
«Τά Βαλκάνια έζοπλίζονται» (Α ', 117).
«Τό Κυπριακό καί οί Ά γγλοι έργατικοί» (Α ', 133).
«Έ ρ γά τες, ύπάλληλοι, έπαγγελματίες» (Α ', 164).
«Εθνισμός καί Σοσιαλισμός» ( Β ', 1).

1 Ή αντιπροσωπεία τοϋ ΣΚΕ (Ν Γιαννιάς, Δ Στρατής, Ί Ίωαννίδης) στό Β '
συνέδριο τής Σοσιαλιστικής Έργατικής Διεθνοΰς άντιπαρήλθαν τήν άνακίνηση τοΰ
((Μακεδονικού ζητήματος» άπό τήν πλευρά τών Βουλγάρων «συνιδεατών» τους μέ
τήν πρόταση για τήν «άναγκαστική διαιτησία μεταξύ τών Βαλκανικών χωρών».
Πρβλ. Ε Vandervelde, Les Balkans et la paix, Bruxelles 1924, καί Ν. Γ ιαννιός, «Γ ύρω
άπό τήν άφιξιν τοΰ κ. Βάντερβελντ», Δημοκρατία, 18-9-1924,1 (πρβλ. Ριζοσπάστης,
18-9-1924, 1). Γιά τήν υιοθέτηση έπίσης τοΰ συνθήματος τής «Βαλκανικής 'Ομο
σπονδίας» άπό τό Σοσιαλιστικό Κόμμα τής Ελλάδος (1931, 1932) βλ. Σωμερίτης,
Ή μεγάλη, 95
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«Μιά έπιστολή πρός τόν κ. Ρενωντελ» ( Β ', 68).
«Δημοκρατία καί αυτοδιοίκηση» ( Β ', 154).
« Ή ιστορία τοϋ σοσιαλισμοΰ στήν Ελλάδα» ( Β ', 169).
«Ά ρχειομαρξιστές καί λικβινταριστές» ( Β ', 118, 137) [μέ τό ψευδ.
Πλεχανόφσκης].
« Ιστορία τοΰ συνδικαλισμού τής Ελλάδος» ( Γ ', 207/208, 2 2 5 , 245,
2 59, 272).
« Γ . Κορδάτος, Ιστορία τοϋ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος» ( Γ ' ,
330) [μέ τό ψευδ. Πλεχανόφσκης].
« Ή θέση τοϋ διεθνοΰς σοσιαλισμοΰ» ( Γ ' , 337).
«Τό Β ' Ε νωτικό σοσιαλιστικό συνέδριο Θεσσαλονίκης» ( Γ ' , 347).
«Τ ’ αστικά καθεστώτα σ’ αδιέξοδο» ( Δ ', 28 9 ) [μέ τό ψευδ. Κ. Πολί
της]·
«Πώς μάς θέλουν οί συνιδεάτες μας» (Δ ', 395).
«Άγροτικό Κόμμα καί σοσιαλισμός» (Δ ', 427).
«Τό ένωτικό συνέδριο» (Δ ', 437).
«'Ιστορία τοϋ σοσιαλιστικού κινήματος» ( Δ ', 4 4 4 , 4 58, 520, 538540).
« Ό Ά . Τομά καί οί κοινωνικές ασφαλίσεις» ( Δ ', 469) [μέ τό ψευδ. Ν.
Ξενάκης].
«Οί υπερασπιστές τής δημοκρατίας» (Δ ', 481).
«Πώς ψήφισαν οί διανοούμενοι» (Δ ', 499) [μέ τό ψευδ. Κ. Πολίτης].
« Οί ιδέες τοΰ Έ δ . Μπερνστάιν» ( Ε ', 540).
« Ή πεντηκονταετηρίδα τοϋ Μάρξ» ( Ε ', 557).
« Ή ένότητα τοΰ προλεταριάτου: συνεννοήσεις κομμουνιστών καί σο
σιαλιστών» ( Ε ', 563).
« ’Εξήγηση καί σημασία τής θεωρίας τοΰ Μάρξ» ( Ε ', 566).
«Για τί θά επικρατήσει ό Σοσιαλισμός» ( Ε ', 589).
« Ή διεθνής σοσιαλιστική διάσκεψη τοΰ Παρισιοΰ» ( Ε ', 613).
« Ό γαλλικός σοσιαλισμός καί ή Ε σ τ ία » ( Ε ', 617).
«Ειρήνη για πόλεμος» ( Σ Τ ', 625).
«Τό πείραμα Ροΰζβελτ καί ό σοσιαλισμός» ( Σ Τ ', 6 2 9 ) [μέ τό ψευδ.
Πλεχανόφσκης].
«Les conséquences du coup d’Etat serbe dans les Balkans», L'Avenir Social, 16
(1929), 146-148.
«Griechenland», στό: L. Heyde (έπιμ.), Internationales Handwôrterbuch des
Gewerkschaftswesens, 1 (Berlin 1931), 7 32-737.
«Τό σοσιαλιστικό κίνημα σ’ όλες τίς χώρες», Σοσιαλιστική Σημαία , 17-51931, 1.
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«Die Reaktion in Griechenland», Internationale Information, 4 -7 -1 9 3 1 , 364.
Σκέψεις άνθρωπιστοϋ, Ά&ηναι- ’Αλεξάνδρεια 1933.
La tactique socialiste revisée suivant les réalités présentes, Athènes 1933 [βλ.
βιβλιοκρισία τοϋ Θ. Παπακωνσταντίνου, 8 4 -8 5 ].
«Griechenland», Internationale Information, 9 -9 -1 9 3 6 , 445.
« Ό πραγματικός σοσιαλισμός», Δημοκρατικά Χρονικά, άρ. 6 (6 -8 -1 9 4 5 ),

8.
Τό κομμουνιστικό κίνημα, 1944-1945, ’Αθήνα 1945, 2κδ. Σ Κ Ε .
«Δημήτρης Γληνός. Ό άνθρωπος και τό εργο του», ’Ελεύθερος, 3 1 -1 2 1945, 1.
« ’Ερωτήσεις σοσιαλιστοΰ γιά τόν Μπολσεβικισμό», 'Εστία, 1 9 -1 2 -1 9 5 3 ,2 .
« Ό Κάντ και ή έποχή μας», Έθνος, 1 8 -2 -1 9 5 4 , 1-2.
«Τιτοϊσμός», Ελεύθερος, 8 -6 -1 9 5 4 , 1.
« Ή μορφή τής έλληνικής κοινωνίας», Μηνιαία Έπιθεώρηαις. Έκδοσις τοΰ
Κόμματος Φιλελευθέρων, άρ. 3 ( Ό κ τ . 1955), 7-9.
«Συνοδοιπόροι - Ούτοπισταί», Καθημερινή, 6 -7 -1 9 5 5 , 1.
«01 συνέπειες τής Ρωσικής Έ παναστάσεως», Νέα Ε στία, Ξ Β ' (1 9 5 7 ),
1535-1539.
Κείμενα τής ’Αθήνας Γαϊτάνου-Γιαννιοϋ (στό τμήμα τών τευχών τής Σοαιβλιστικής Ζωής που έμφανίζεται ώς «δργανο τοΰ Σοσιαλιστικού Ό μ ί
λου Γυναικών», τμήματος τοΰ Σ Ε Κ Ε ):
« Ό σκοπός μας» (Α ', 7).
« ’Απολογισμός έργασίας τοΰ Σ Ο Γ » (Α ', 9).
« Ό σοσιαλισμός και ή γυναίκα» (Α ', 21).
«Τό παιδί: άστική και σοσιαλιστική άντίληψη» (Α ', 59).
« Ή συγκέντρωση μας γιά τήν ψήφο» (Α ', 77).
« ’Αφοπλισμός και ειρήνη» (Α ', 96).
« Ή σημερινή δύναμη τής Έλληνίδας στήν έργασία» (Α ', 148).
« Ή άντίδραση κατά τής προστατευτικής νομοθεσίας γιά τή γυναίκα»
(Α ', 109, 132).
« Ό πολιτικός γάμος» ( Γ ' , 216).
« ’Αστικός κώδικας καί γυναίκες» ( Γ ', 2 3 1 , 297).
« ’Αστικός καί σοσιαλιστικός φιλειρηνισμός» ( Γ ', 334).
«Οι σοσιαλίστριες στό Β ' ένωτικό συνέδριο Θεσσαλονίκης» ( Γ ' , 357,
368).
«Οικονομική κρίση και έργαζόμενη γυναίκα» ( Δ ', 397).
« Ή άντίδραση κατά τής ψήφου μας» (Δ ', 421).
«Γυναίκες και δημοτική πολιτική» ( Ε ', 551).
«Οί τρεις γυναίκες πού παραστάθηκαν τοΰ Μάρξ» ( Ε ', 573).
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«Σοσιαλισταί, σοσιαλίστριες. Δήμος καί Σοσιαλ. Κόμμα» ( Ε ', 598).
«Οί νέοι εργατικοί νόμοι: έπιθεωρήτριες καί έπόπτριες έργασίας»
( Σ Τ ', 637).
« Ό νέος αστικός κώδικας καί ή γυναίκα» ( Σ Τ ', 649).
«Οί Έλληνίδες καί τό ’Αντιφασιστικό Μέτωπο» ( Σ Τ ', 701/702).
«Φεμινισμός», Μεγάλη Έλλψιχη Έγχυχλοπαίδεια, 23 (19 33 ), 8 8 2-8 8 4 [ή
Ά . Γαίτάνου-Γιαννιοϋ έπιμελήθηκε τά αφιερώματα τών περιοδικών
Kobiete Wospolsczesma (Βαρσοβία 1930) καί Frauentag (Βιέννη 1932)
για τό γυναικείο κίνημα στήν Ελλάδα].
Κείμενα τών Ελλήνων συνεργατών τής Σοσιαλιστικής Ζωής:
Δεσποτόπουλος, Κ. X ., «Τό σύνταγμα καί ή ψήφος τών Έλληνίδων»
( Β ', 58).
’ Ελευθερόπουλος, «Γράμμα» ( Ε ', 559).
Ίμβριώ τη, P ., « Ή διαλεχτική τοΰΧ εγχελ » ( Σ Τ ', 640).
Καλομοίρης, Ί . , « Ή τακτική τοΰ κόμματος στό συνδικαλιστικό» ( Ε ',
593).
Καραβίδας, Κ. Δ ., «Προσωπικό κεφάλαιο καί κοινοτισμός» ( Γ ', 325).
Κουτσοχέρας, Ί . , «Οΐ σοσιαλιστικές ιδέες τοΰ Πλάτωνος καί τοΰ
’Αριστοτέλη» ( Β ', 116).
------, « Ό Μάρξ για τη γυναίκα καί τό παιδί» ( Β ', 160).
Μπότση, Μαρ., «Οί άσφάλειες τής μητρότητας» (Α ', 93).
Παλαιολόγος, Π., «Μ. Παπαμαύρου, Πεσταλότσι» (Α ', 53).
------, « ’Εκκλησία καί κράτος» ( Β ', 149).
Ρακόπουλος, Λ., « Ή σταθεροποίηση τοΰ καπιταλισμοΰ καί τά σοσ.
μας καθήκοντα» (Α ', 1-2, 13-14).
Τζοβάρα, Πετρ. « Ή γυναίκα στήν ’Επιθεώρηση έργασίας» ( Β ', 146,
161).
Μεταφράσεις πού δημοσιεύονται στή Σοσιαλιστική Ζωή:
Ά ντλερ , Φ., «Τί θά έκανε αν ζοΰσε ό Λένιν» (Α ', 68).
------, «Τό σοβιετικό πείραμα» (Δ ', 440/441).
Βαντερβέλντε, Ε ., «Οί έκλογές τοΰ Βελγίου» (Α ', 120).
------, « Ή κατάσταση στήν Πολωνία» ( Β ', 22).
------, « ’Απάντηση στό άρθρο τοΰ Κάουτσκυ 'Σιωνισμός καί σοσιαλι
σμός’» ( Β ’ , 38).
------, « Ό σοσιαλισμός καί τό 'Τετραμερές Σύμφωνο’ » ( Ε ', 601).
Ζίντ, Σ., «Τί είναι καπιταλισμός» ( Β ', 173).
Κάουτσκυ, Κ., « Τρομοκρατία και κομμουνισμός» (Α ', 20, 33).
------, «Σιωνισμός καί σοσιαλισμός» ( Β ', 37).
Κάουτσκυ, Λουΐζα, «Ρ. Λούξεμπουργκ» (Α ', 43).
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------, «Ό ντα Όλμπεργκ» ( Ε ', 588).
Κερένσκυ, Α., «Τί γίνεται στή Ρωσσία» ( Β ', 84).
McDonald, R., «Διάλεξη» (Α ', 32).
Μπάουερ, Ό ., «Οΐ σοσιαλιστές έννοοϋν νά νικήσουν» ( Β ', 7).
------, «Διεθνής πολιτική κατάσταση καί σοσιαλισμός» ( Γ ' , 343).
Μπίλλιχ, Φ ., « Ή έργατική κίνηση στήν Ε λλάδα» ( Β ', 19).
Ρενωντέλ, ΓΪ., « Ή γαλλική κρίση καί οί σοσιαλιστές» ( Β ', 2).
------, « Ή σοσιαλιστική συμμετοχή στίς αστικές κυβερνήσεις» ( Β ',
68 ).
------, «Διεθνή σοσιαλιστικά νέα» (Δ ', 103).
------, «Τά μεγάλα σοσιαλιστικά προβλήματα» ( Ε ', 536).
Σοσιαλιστική Έργατική Διεθνής, «Οί αποφάσεις» (A ', 1, 17).
Τομά, Ά ., «Δηλώσεις προς τή Σοσιαλιστική Ζωή» ( Β ', 82).
Τουράτι, Φ., « Ί σ . Μ αττεόττι» ( Γ ' , 266).
Φίλιψ, Μ., « Ή μητρότητα» (Α ', 8 -9, 25).
Χέντερσον, Α., « ’Αγγλικές έκλογές» (Α ', 70).
Ό Γ ιαννιός διατηρεί αδιάπτωτη έπαφή με τούς ηγέτες της Σοσιαλιστικής
Έργατικής Διεθνοΰς ώς το 1933, οπότε καί θά διατυπώσει τίς απόψεις του
γιά τά θέματα πού θά συζητούσε στο επικείμενο συνέδριό της στο Παρίσι
καί ιδίως γιά τίς επιλογές της μετά τήν έπικράτηση τοϋ Εθνικοσοσιαλι
σμού, διαφωνώντας σέ κάθε περίπτωση με τήν ανοχή πρός τον Μπολσεβικισμο (La tactique, 10-11). Έ τ σ ι στή Σοσιαλιστιχη Ζωή μεταφράζονται άρ
θρα έντύπων της Σοσιαλιστικής Εργατικής Διεθνούς καί τών έθνικών της
τμημάτων —για παράδειγμα τών: Internationale Information (ιδίως άπό το
παράρτημα «Γιά τίς γυναίκες»), Leipziger Volkszeitung (A ', 100, 136' Β ',
3), Arbeiterzeitung (L. Kautsky, «O. Olberg»), Kampf (Y. Adler, «Das Stalinsche Experiment und der Sozialismus», 2 5 , 1 932, 4 -1 5 ), Le Populaire, Deutsch-Arbeiter, Vorwàrts (πρβλ. B ' , 175), Le Peuple, La vie socialiste— καί
άντίστοιχα ό ίδιος ό Γ ιαννιός1 συνεργάζεται με πλειάδα άπ’ αύτά (βλ. πα
ραπάνω σ. 548 καί τις άνυπόγραφες ειδήσεις στά φύλλα τής Internationale
Information: 22-1-19 2 5 · 31-12 -1 9 2 6 · 14 -4 -1 9 2 8 · 1929, 415· 1930, 500
πρβλ. Arbeiterzeitung, 5 -9 -1 9 2 7 , Leipziger Volkszeitung, 2 -3 -1 9 2 8 ). Ένδια-

1.
Ήδη ό Για\ νιος είχε συνεργασθεΐ μέ τά περιοδικά: Nachrichten der Iniernanonalen Arbeitergememschafi Sozialistischer Parieien, Der Kampf καί Socialist Review
3λ. τον Β ' τάμο, Α' μέρος, αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 298.

Ν ΓΙΑΝΝΙΟΣ

dd(

φέρον τέλος παρουσιάζουν οί εκθέσεις τοϋ Σ Ε Κ Ε καί τοΰ Σ Κ Ε , ώς έλληνικοΰ τμήματος της Σοσιαλιστικής Έργατικής Διεθνοΰς, στο τρίτο (Βρυξέλ
λες 1928) καί στο τέταρτο (Βιέννη 1931, με αντιπροσώπους τούς Ν. Γιαννιό καί Δ . Γιαμογιάννη) συνέδριό της. Σοσιαλιστικό Έργατικό Κόμμα τής
Ελλάδος: μέλη 2.8 0 0 (άπό τά όποια 2 6 0 γυναίκες)1 συνδικαλισμένοι έργά
τες: 5 0.000 ' όργάνωση τής νεολαίας: 200· κομματικός τύπος: 'Εργατική
Φωνή (Βόλος), Ό Φίλος τοΰ Λαοΰ (Θεσσαλονίκη)· ψήφοι στίς έκλογες τοΰ
1926: 7.800· ήγεσία τοΰ κόμματος: Γ . Λάσκαρης, Ί . Ίωαννίδης, Τ . Λαμπρινόπουλος, Β. Παπανικολάου μέ γραμματέα τόν Δ. Γιαμογιάννη· πρό
γραμμα: υΐοθετήθηκε τό «μαρξιστικό τοΰ παλαιοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμμα
τος», με εισηγητή τόν Ν. Γιαννιό (SA-I, Berichte vorgelegt dem Dritten
Kongress, Zurich 1928, IV, 5 7-59). Σοσιαλιστικό Κόμμα τής Ελλάδος ( ’Ιού
λιος 1931): μέλη 3.1 0 0 (άπ ότά όποία 28 0 γυναίκες)· συνδικαλισμένοι έργά
τες: 50.000 (άπό τούς όποιους 3 .0 0 0 γυναίκες)' όργάνωση τής νεολαίας:
2 50' κομματικός τύπος: Σοσιαλιστική Ζωή, Σοσιαλιστική Σημαία· προσωρινή ήγεσία: Ν. Γ ιαννιός (άπό τόν όποιο ή γραμματεία τής Σοσιαλιστικής
Έργατικής Διεθνοΰς «erhalt regelmàssig Informationen»), Γ . Πασαλίδης, Σ.
Σωμερίτης, Ά . Ρακόπουλος, Γ . Ζέικος, Δ . Γιαμογιάννης, Ή λ. Δελαζάνος
(SA-I, Vierter Kongress. Berichte und Verhandlungen, Zurich 1932, IV, 5759) [με κενά καί άνακρίβειες ό σχετικός σχολιασμός τοϋ Γ ρ. Ψαλλίδα, « Γ ιά
τή συγκρότηση τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος Ελλάδας», Τά 'Ιστορικά, άρ.
11 (Δεκ. 1989, 372)].

«ΝΑ Γ ΙΑ Τ Ι Ε Γ ΙΝ Α Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ ΤΗ Σ »'

«...Είμαι απαισιόδοξος για το τέλος τοΰ άνθρώπου-άτόμου. Νομίζω
πώς τον περιμένει ή σκόνη τών κοκκάλων.
"Οσο όμως για τίς γνώσεις τοΰ άνθρώπου στο μέλλον, για τήν
προσέγγισή του στήν κατανόηση τοϋ κόσμου, δεν είμαι απαισιόδο
ξος. ’Αντλώ τήν αισιοδοξία άπό τή φιλοσοφία τής άλλαγης τών
πάντων. Δεν έχει δίκιο ο Πασκάλ νά λέει πώς είμαστε τμήμα ένός
συνόλου καί ποτε τό τμήμα δε βλέπει το σύνολο. "Αν ειτανε στεκού-

1. [Γιαννιός, Σκέψεις, 8-9 ].
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μενα όλα κι άπόλυτα, θάτανε σωστή ή παρατήρηση. Μά άφοΰ δλα
κινούνται, γιατί νά μήν άλλοιωθή τό μυαλό τοϋ άνθρώπου, νά όξυνθη
λ.χ., καί γιατί τά άπιαστα άκρα τοΰ άπειρου, ή τά άπιαστα άκρα τοΰ
μικρόκοσμου, νά μήν τά δοΰμε κάποτε πλησιέστερά μας ή άλλοιώτικα άφ’ δ,τι εϊνε σήμερα;
Ή ζωή της γης, δπως κι ή ζωή τοΰ άνθρώπου, δεν έπαρκοΰνε γιά
μιάν τέτοιαν προσπάθεια μέσα στό άπειρο; Μποροΰν δμως νά έπαρκοϋν οί άλλοι κόσμοι με τή μακρύτερη ζωή τους (ποιός μάς βεβαιώ
νει πώς δε θά φθάσουμε σε επικοινωνία με τάστρα;), μπορεϊ τέλος
νάρκεΐ ή ζωή τοΰ ουρανίου σύμπαντος γιά τήν κατανόηση τοΰ σύμπαντος.
Κι δταν μέσα άπό τήν ΰπάρχουσα ζωή τών πάντων βγη ή δύναμη
πού θάγκαλιάσει τό σύμπαν, πού θά τό έξηγήσει καί θά τό καθυποτά
ξει, τότε μόνε θά μπορέσει ϊσως τό κάθε περασμένο νά έλπίσει στόν
ξαναερχομόν του, στή νεκρανάσταση του, σύμφωνα με τό νόμο της
άλλαγης.
Μά ύπάρχει καί μιά άλλη αισιοδοξία, πιό κοντινή, πιό άνθρώπινη, ή αισιοδοξία της τακτοποιήσεως τών κοινωνικών πραγμάτων
τών άνθρώπων: Έκείνη δηλαδή πού θάφίνει έλεύθερο τό άτομο, ή
τήν κοινωνία, νά προσαρμόζουνται πάνω στήν κίνηση της ζωής, νά
κινοΰνται μαζύ της, νά μήν άντιστέκουνται, νά μήν καταπονοΰνται.
Αύτήνα τήν εύτυχίαν έπίσης δεν θά τή φθάξουμε: Μποροΰμε
δμως νά τή φαντασθοΰμε, νά τήν τραγουδήσουμε καί μποροΰμε άκό
μη νά βροΰμε τή χαρά μας στήν έπίσπευση τοΰ έρχομοΰ της.
Νά γιατί εγινα σοσιαλιστής».

4. Η Π Ρ Ω Τ Ο Β Ο Υ Λ ΙΑ Τ Η Σ Ε Ν Ο Π Ο ΙΗ Σ Η Σ

α) Καρπός τοϋ Α' ένοποιητικοΰ συνεδρίου ύπηρξε το «Σοσιαλιστικό Ε ρ γ α 
τικό Κόμμα τής Ελλάδος» (Ά&ήνα, Μάιος 1928) πού αποδέχθηκε τήν
εισήγηση τοϋ Γ ιαννιοϋ (βλ. καί άρθρο του στον Λαιχό Άγώνα, 4 - 3 -1 9 2 8 ,1 ,
τής Θεσσαλονίκης) για τίς έξής προγραμματικές θέσεις: «1) Σοσιαλιστική
μόρφωση καί ταξική συνειδητοποίηση τής έργατικής τάξης, 2) Ενίσχυση
τής οίκονομικοκοινωνικής καί πολιτικής έξέλιξης τής χώρας, όπου αύτή δεν
έρχεται σέ σύγκρουση μέ τίς σοσιαλιστικές άρχές καί τά λαϊκά συμφέροντα,
3) Κοινωνική καί πολιτική συνεργασία όλων τών καταπιεζομένων λαϊκών
τάξεων (έργατών, αγροτών καί μικροαστών) κάτω άπό το σοσιαλιστικό
πρόγραμμα καί 4) Ε ξελικτική καί δημοκρατική πραγματοποίηση τοΰ Σο
σιαλισμού» (Ρακόπουλος, « Ή σταθεροποίηση», 15· βλ. καί παραπάνω σ.
000 ).
β) Ό Δημήτρης Στρατής ( f Αθήνα 1 9 7 0 ),’ μέλος τής ήγεσίας τοΰ Σ Κ Ε
καί τοΰ Σ Ε Κ Ε , γ. γραμματέας τής Γ Σ Ε Ε (19 2 6 -1 9 2 9 ) καί «έργατικός
γερουσιαστής» (19 2 9 -1 9 3 2 ), πρωτοστατεί στήν ίδρυση τών « Ανεξάρτητων
’Εργατικών Συνδικάτων» (Σ επτ. 1930, 5ο συνέδριο τής Γ Σ Ε Ε ) πού άποσπώνται άπό τον κορμό τής Γ Σ Ε Ε (Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 154/155),
έχοντας ήδη ένθαρρύνει, μέσω τής « Έργατικής-Σοσιαλιστικής Παρατάξεως» Πειραιώς, τήν άνάδυση «Σοσιαλιστικών Όμίλων» (1929) χωρίς τήν
κηδεμονία τοΰ Σ Ε Κ Ε . Σ τά πλαίσια τοΰ έντελώς εύθραυστου αύτοΰ σχήμα
τος παραμένει ή όμάδα Γιαννιοΰ πού δηλώνει ότι «μένει πιστή στο πρό
γραμμα» τοΰ «Έ νω τικοΰ σοσιαλιστικοΰ συνεδρίου» {Σοσιαλιστική Ζωή,
Β ' , 88) καί συνάμα έπικρίνει τήν ήγεσία τής Γ Σ Ε Ε ότι «πλεύρισε πλησίστια στήν άστική κοινωνική πρόνοια, στό σοσιαλισμό τοΰ κράτους» μέ άντάλλαγμα τέσσερις εδρες στή Γερουσία (Γιαννιός, « Ή αύτοτέλεια, «Τα

1
Ό ίδιος διευθύνει τήν «εβδομαδιαία σοσιαλιστική έφημερίδα» Τό Βήμα τών
Έργατών (Πειραιάς), στήν όποία δημοσιεύονται καί τά Πρακτικά τοΰ Γ ' συνεδρίου
-ή: ΓΣΕΕ (πχ άρ. 10, 4-4-1962,1-3).
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οικογενειακά μας», 54/55). Τήν ίδια πορεία διανύει ή άλλη πτέρυγα τών
συνδικαλιστών —ή «άμορφος μερίς τών έλάχιστα έζελιγμένων συντηρητι
κών μαζών» (Μπεναρόγιας, Ή πρώτη , 18 7 )— πού αντιτάσσεται στα
« ’Ανεξάρτητα Έργατικά Συνδικάτα» (στήν κορυφή τής Γ Σ Ε Ε βρίσκεται
τώρα ό ’Αριστείδης Δημητράτος-2 βλ. καί Σοσιαλιστική Ζωή, Α ', 77' Γ ',
197). Δεκαπενθήμερο δργανο τής « Έργατικής-Σοσιαλιστικής Παρατάξεως» είναι ό Σοσιαλιστής (άρ. 1, 2 0 -1 1 -1 9 2 9 , ώς άρ. 21, 2 -1 1 -1 9 3 0 ), άπό
τήν ύλη τοΰ όποιου μνημονεύουμε τά έζής κείμενα:
[άνυπόγραφο],3 «Οί μεταπολεμικές τάσεις τοΰ καπιταλισμού» (1 5 -1 2 1929, 1, 3).
------, «Τό καθήκον τών προλεταρίων» (2 9 -1 2 -1 9 2 9 , 1).
------, «Ενάντια σ’ αύτούς πού μάς εκμεταλλεύονται» (1 5 -1 -1 93 0, 1).
------, «Έ ρ γά τες όργανωθήτε» (2 -2 -1 9 3 0 , 1).
------, «Τό ’Ανώτατο Οικονομικό Συμβούλιο» (1 6 -2 -1 9 3 0 , 2· 2 -3 -1 9 3 0 , 2).
------, «Σ τό μοντέρνο καπιταλισμό ας άντιτάζουμε τό μοντέρνο προλεταριά
το» (1 8-5-1930 , 1).
Γιαμογιάννης, Δ ., « Ή σοσιαλιστική κίνηση στή Μακεδονία» (2 -2 -1 9 3 0 ,
2/3).

2. Ό Άρ Δημητράτος (Κεφαλλονιά 1902 - Ά&ήνα 1989), στέλεχος τών κα
πνεργατών Βορ. Ελλάδος καί γ. γραμματέας τοΰ Έργατικοΰ Κέντρου Θεσσαλονίκης
(1924), διαδέχεται τόν Δ. Στρατή στήν ήγεσία τής ΓΣ ΕΕ (1929), θέση άπό τήν
όποία θά παραιτηθεί τό 1933 (θά συνταχθεΐ μέ τό καθεστώς τής 4ης Αύγουστου καί
θά άναλάβει υφυπουργός Εργασίας· πρβλ. «Ή μείωσις τής άνεργίας εις τήν Ελλά
δα», Νέον Κράτος, 3, 1939, 530-535). Άπό τά δημοσιεύματα τής συνδικαλιστικής
του θητείας: Άνάγκη χοινωνιχών μεταρρυθμίσεων, Θεσσαλονίκη 1926, εκδ. «Πανεργατικοΰ Κέντρου»· Το Καττνεργατιχόν ζήτημα xai ή έπεξεργασία τών χαπνών, Θεσ
σαλονίκη 1927, εκδ «Ένώσεως Καπνών»· Ή βιομηχανική ανεργία, Πειραιευς 1928,
εκδ. «Έργατ. Έκδοτ. Συνεταιρισμοΰ»· Ή έξέλιξις τής άνεργίας έν Έλλάδι, Πειραιεύς 1929" Άνάγκη χαταπολεμήσεως τής άνεργίας, Αθήναι 1931, έκδ. ΓΣ ΕΕ' Κοι
νωνικά επακόλουθα τής οικονομικής χρίσεως, Αθήναι 1933, εκδ. « Έργατικής Όμάδος»' Φραγμός εις την έχμετάλλευαιν τής άνθρώπινης έργασίας, Αθήναι 1936, έκδ
«Έργατικής Όμάδος» Άρθρογραφεΐ έπίσης στό όργανο τής ΓΣ Ε Ε Λαικη Φωνή
(π.χ «Ή διεθνής βιομηχανική άνεργία», 7-9-1930,1-2) καί ώς παράρτημά της έκδίδει τήν Έχθεσιν διοιχήαεως Γ Σ .Ε .Ε . πρός τά μέλη τοΰ Σ Τ ' συνεδρίου, Αθήναι
1931.
3. Τά άνυπόγραφα αύτά κείμενα άνήκουν κυρίως στους Τ. Ζαχαρακόπουλο καί
Στρ Σωμερίτη (βλ Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 85-88).
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------, « Ή υποχρέωση τών σοσιαλιστών γιά τή συγκέντρωση τών έργατών»
(1 8-5 -1 9 3 0 , 2).
------, « Ή συγκέντρωση τών σοσιαλιστικών στοιχείων» (2 9 -6-1 9 3 0 , 1).
Ζαχαρακόπουλος, T ., «Τά Σοσιαλιστικά Κόμματα στήν Εύρώπη» (15 -1 1930, 1/2).
------, «Τό ένοικιοστάσιο καί οί λαϊκές τάξεις» (1 6 -3 -1 9 3 0 , 1).
------, «Το συνέδριο τοϋ Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος» (2 9 -6 -1 9 3 0 ,

1).
Καζάκος, Α.,4 «Γύρω άπό τή διεθνή,οικονομική κρίση» (3 0 -3 -1 9 3 0 , 1).
Καλύβας, Ν., «Ε ργατικό Κέντρο ’Αθήνας» (1 5 -1 -1 9 3 0 , 2/3).
Κουλαμσίζης, Σ .,5 « Ή διαίρεση καί οί συνέπειές της» (1 8 -5 -1 9 3 0 , 1).
Λάσκαρης, Γ ., «Γιά νά μορφώσουμε καί ν’ αγωνιστούμε» (1 5 -1 2 -1 9 2 9 ,1 ).
Μάρας, Λ., « Ή Βαλκανική Συνδιάσκεψη» (2 0 -1 0 -1 9 3 0 , 1-2).
Παππάς, Δ .,6 «Τί άπασχολεΐ τόν ναυτεργατικό κόσμο» (2 0 -1 1 -19 29 , 3).
------, «Ποιά τά αϊτια τής άνοργανωσιάς μας» (1 6 -3 -1 9 3 0 , 6" 3 0 -3 -1 9 3 0 ,
2/3).
Σαφαρίκας, Μ., «Δύο βιβλία7 για τό σοσιαλισμό» (1 5 -1 2 -1 9 2 9 , 2).
Σοσιαλιστικός Ό μιλος, «Προκήρυξη γιά τήν Πρωτομαγιά» (1 -5 -1 9 3 0 , 1).
Στρατής, Δ .,8 « Ό αύτόνομοςόργανισμόςΛιμένος Πειραιώς» (2 0 -1 1 -1 9 2 9 ,
4 );
------, « ’Απολογισμός μιας χρονιάς συνδικαλιστικής» (2 9 -1 2 -1 9 2 9 , 1/2).

4. Ό Άπ. Καζάκος ύπήρξε ό διευθυντής τής δεκαπενθήμερης «κοινωνικής έπιθεωρήσεως» Εργατική Έλλάζ πού έξέδιδε κατά τή μεταξική δικτατορία ό Άρ.
Δημητράτος μέ πλειάδα παραρτημάτων (στο άρχεΐο του διασώζεται τό έγγραφο τής
πρόσληψης τοϋ Δ. Πουρνάρα ώς διευθυντή τής Κοινωνίας [βλ. Πανσέληνος, Τότε,
296] καί έπιστολή τοϋ Ί . Καλομοίρη πρός τή Γερμανική Πρεσβεία γιά τή χορήγηση
άδειας έκδοσης τής Λαϊκής Φωνής πού θά άποτελοΰσε «ασφαλές βάθρον διά τήν
έδραίωσιν τής νέας έν Εύρώπη τάξεως»).
5. Βλ. καί τά άρθρα του: «Προσφυγισμός καί σοσιαλισμός», «Ή κίνηση γιά τήν
ένοποίηση» στή Σοσιαλιστική Ζωή (Γ ' , 194 καί 309).
6. Γ ιά τόν γ. γραμματέα τής Ναυτικής 'Ομοσπονδίας βλ. τόν Β ’ τόμο, Β ’ μέρος,
σ 437, αύτοΰ τοΰ έργου.
7. Πρόκειται γιά τά: Η. de Man, Au delà du Marxisme, Bruxelles 1927, καί E.
Vandervelde, Le marxisme a-t-il fait faillite?, Bruxelles 1928. Βλ. καί A. Λιάκος, «Ζη
τούμενα ιδεολογίας τής Γενιάς τοΰ ’30», Θεωοία χαί Κοινωνία, άρ. 3 (Δεκ. 1990),
7-22.
8. Βλ. τοΰ ίδιου, Οί έργάτες χατά τοΰ Ιδιωνύμου, Πειραιευς 1929, έκδ. «Βιβλιο
θήκης Σοσιαλιστικών 'Ομίλων».
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------, « Ή οικονομική κρίση καί τά μέτρα πού έπιβάλλονται» (1 5 -1 -1 9 3 0 ,

1).
------, «Τί πρέπει νά κάμουμε» (1 7 -8 -1 9 3 0 , 1· 3 1 -8 -1 9 3 0 , 1).
Σωμερίτης, Στρ., «Μιά πολιτική άνασκόπηση τών γεγονότων» (2 9 -1 2 1929, 1).
------, « Ό σοσιαλισμός καί τό άγροτικό ζήτημα» (2 -2 -1 9 3 0 , 1/2).
------, «Τό πολιτικό πρόβλημα» (2 -1 1 -1 9 3 0 , 1-2).
[σύνταξη], «Τό πρόγραμμά μας» (2 0 -1 1 -1 9 3 0 , 1).
Χ(ωμενίδης), Χρ., «Προϋποθέσεις γιά κοινωνική μεταβολή» (1 5 -1 -1 9 3 0 ,2 ).
Βαντερβέλντε, Αίμ., « Ή 80ή έπέτειος τοϋ Μπερνστάιν» (2 -2 -1 9 3 0 , 1).
------, « Ή νέα τρομοκρατία στή Ρωσία» (1 6 -3 -1 9 3 0 , 2).
------, «Φαντασίες καί πραγματικότητες» (1 5 -6 -1 9 3 0 , 1).
Jaurès, J., « Ή ειρήνη», μτφ. X . (2 9 -1 2 -1 9 2 9 , 2).
Kautsky, Κ., « Ό ιστορικός ύλισμός», μτφ. Τ . Ζ(αχαρακόπουλου) (1-6 1930, 2· 1 5-6-1 9 3 0 , 2· 2 9 -6 -1 9 3 0 , 2· 1 3 -7 -1 9 3 0 , 2· 2 7 -7 -1 9 3 0 , 2·
17-8 -1930, 2· 3 1 -8 -1 9 3 0 , 2· 12 -1 0 -1 9 3 0 , 2· 2 -1 1 -1 9 3 0 , 2).
γ) Με τήν άξίωση τών περισσοτέρων συνεργατών τοΰ Σοσιαλιστή καί
τών πρωτεργατών τών ((Σοσιαλιστικών Όμίλων» έπαναλαμβάνεται τό έγ
χείρημα τής ένοποίησης τών διάσπαρτων σοσιαλιστικών ομάδων καί παρα
γόντων τής χώρας, γεγονός πού θά εύοδωθεϊ μερικώς με τό Β ' Ε νω τικό
συνέδριο πού πραγματοποιείται τόν ’Ιούλιο τοΰ 1931. Οί Δ . Γιαμογιάννης
καί Ί . Πασαλίδης, άπό τό «Σοσιαλιστικό Κέντρο» Θεσσαλονίκης, εύελπιστοΰν ότι μπορεϊ νά άνασυγκροτηθεΐ τό κόμμα τής «Σοσιαλιστικής Έ ρ γατι
κής Διεθνοΰς», έξουδετερώνοντας τό «πνεϋμα τής διαμάχης» άπό τούς κόλ
πους του, καί νά άγωνισθεΐ «γιά τήν άπελευθέρωση τών καταπιεζομένων
μαζών άπό τόν κεφαλαιοκρατικό ζυγό καί γιά τήν εγκαθίδρυση τής σοσιαλι
στικής κοινωνίας» («Προκήρυξη», 4). Με motto «Σοσιαλιστές τής Ελλάδος
ένωθήτε» κυκλοφορεί στή συμπρωτεύουσα ή Σοσιαλιστική Σημαία (1 7 -5 1931 ), τής όποίας ή σύνθεση τής ύλης άπό τό πρώτο φύλλο της είναι δηλω
τική τών όρίων τοΰ σχεδιασμοΰ πού προωθεί τό ((Σοσιαλιστικό Κέντρο»
Θεσσαλονίκης:
Γιαννιός, Ν., «Τό σοσιαλιστικό κίνημα σ’ όλες τίς χώρες» (1) [■=Σοσιαλιστι
κή Ζωή ,9 ].

9 Στο τεΰχ. 34-35 (Αΰγ.-Σεπτ. 1931) τοΰ περιοδικοΰ παρουσιάζονται ταυτό
χρονα οί αποφάσεις τοΰ Δ' συνεδρίου τής Σοσιαλιστικής Έργατικής Διεθνοΰς καί τοΰ
Β ' Ένωτικοΰ συνεδρίου τής Θεσσαλονίκης, μέ έμφαση στήν πραγματοποιούμενη
«άνασΰνδεση τής έλληνικής σοσιαλιστικής κινήσεως μέ τήν παγκόσμια» ( Γ ', 338347)
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Πασαλίδης, Ί . - Γιαμογιάννης, Δ ., «Προκήρυξη» (4) [= Σοσιαλιστική Ζωή,
Γ ' , 285].
[σύνταξη], « Ό σκοπός μας» (1).
Σωμερίτης, Στρ., « Ή δημοσιονομική πολιτική, ή οικονομική κρίση καί ή
θέση τών έργαζομένων» (1 -2 ) [βλ. τοϋ ϊδιου, « Ή σοσιαλιστική ένότη
τα καί τό κίνημα τών έργαζομένων», Σοσιαλιστική Ζωή, Γ ', 307].
Κάουτσκυ, Κ., « Ό Μπολσεβικισμός σέ αδιέξοδο» (3) [άπόσπασμα άπό τό:
Der Bolschewismus in der Sackgasse, Berlin 1930].
Μπλούμ, Λ., αΣοσιαλισμός και Κομμουνισμός» (2).
Ρόζενφελδ, Ο., « Ή ρουμανική πολιτική κρίση» (3, άπό τήν Le Populaire).
δ) Στήν έπανασύσταση τοΰ «Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος τής Ελλάδος»
είχε έπιφυλαχθεϊ ή πλειοψηφία τών ’Αθηναίων τής «Κεντρικής ’Οργανωτι
κής ’Επιτροπής» (πού σχηματίζει το « ’Ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα»)
λόγω τής άρνησης τους νά συναινέσουν στή συμμετοχή τών ομάδων Γ ιαννιοϋ
καί Καλομοίρη10 σ’ αύτό. Με τόν τελικό άποκλεισμό τής τελευταίας συγκαλεΐται Ικτακτο συνέδριο ( ’Απρίλιος 1932) πού άνέδειξε στήν ήγεσία τοΰ
Σ Κ Ε τόν Χρ. Χωμενίδη ( Ά κράτα 190 0 - Πάτρα 1944· πρβλ. Σωμερίτης,
Ή μεγάλη, 8 6 -8 7 ), έπαναλαμβάνοντας τήν προγραμματική θέση γιά τήν
προσήλωση στίς άρχες τοΰ «έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ» καί τήν έπιδίωξη
(δπως τήν έννοοΰν τά Σοσιαλιστικά Κόμματα της Αύστρίας καί τής Γαλλίας) τής μετατροπής τής «σημερινής έλληνικής κεφαλαιοκρατικής κοινωνίας
σέ κοινωνία σοσιαλιστική» (Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 9 3 -9 4 ' πρβλ. Σοσιαλι
στική Ζωή, Δ ', 4 3 7 -4 3 9 , 516). Τό μηνιαίο δελτίο τής Κ Ε τοΰ Σοσιαλιστι
κού Κόμματος Σοσιαλιστικές Πληροφορίες έμφανίζεται τόν ’Απρίλιο τοΰ
ϊδιου Ιτους δημοσιεύοντας στό πρώτο του τεΰχος τίς άποφάσεις τοΰ έκτάκτου συνεδρίου του, δταν άκριβώς προσδοκάται ότι θά ξεπεράσει «γοργά τήν
οργανωτική καί διαφωτιστική του περίοδο» γιά νά διανύσει τήν όδο τής
«δημιουργικής έπανάστασης», σύμφωνα με τό «έγερτηριο σύνθημα» πού θά
δώσουν οί «σύντροφοι τών μεγάλων Σοσιαλιστικών Κομμάτων τής Βιομη
χανικής Εύρώπης» (άρ. 1, 16). Σ τό περιοδικό συνεργάζονται τά ηγετικά

10.
Ό ’Ιωάννης Καλομοίρης ήγείται τοϋ « Έργατικοΰ Κόμματος τής Ελλάδος»
(μέ κύριο πυρήνα το «Σοσιαλδημοκρατιών Κέντρον Πειραιώς»), τοΰ οποίου γ. γραμ
ματέας είναι ό Άρ. Αρβανίτης (βλ. τον Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 150 αύτοΰ τοΰ έργου)
πού ήδη είχε καταγράψει τήν πρόθεση νά ύπερβεΐ τόσο τή σοσιαλιστική όσο καί τήν
κομμουνιστική συνιστώσα τοΰ έργατικοΰ κινήματος· βλ. το βιβλίο του· Ή χρίσις τοΰ
σοαιαλιαμοΰ χαί χομμουνιαμοΰ, Αθήναι 1927
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στελέχη τοϋ κόμματος (π.χ. Ί . Πασαλίδης, «Πλεχάνωφ», Νοέμβρ. 1932,
97-99) καί μεταφράζονται παλαιότερα (π.χ. Engels, «Κάρλ Μάρξ», Νοέμ
βρ. 1932, 99-102) ή πρόσφατα κείμενα σοσιαλιστικής φιλολογίας (π.χ. Kautsky, «Κεφαλαιοκρατική καί σοσιαλιστική παραγωγή», Νοέμβρ. 1 9 3 2 ,1 0 2 105).

5. Η Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ ΤΙΚ Η Ε Π ΙΘ Ε Ω ΡΗ Σ Η ΚΑΙ
ΟΣΤΡ. ΣΩΜΕΡΙΤΗΣ
Ό Στράτης Σωμερίτης (Καλκούτα 1901 - ’Αθήνα 1978) εκλέγεται γ.
γραμματέας τοϋ Σ Κ Ε το φθινόπωρο τοΰ 1932 καί παραμένει σ’ αύτή τή
θέση, μέ ένα μικρό διάλειμμα στίς άρχες τοΰ 1 9 3 6 ,' ώς τή μεταξική δικτα
τορία (βλ. καί Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 2 7 1 -2 7 5 ). Ύ πηρξε ό ιθύνων νοϋς τοΰ
κομματικοΰ περιοδικοΰ τύπου, με εύρεία ενημέρωση ώς πρός τίς θεωρητικές
έπεξεργασίες της εύρωπαικής σοσιαλιστικής σκέψης (στο ’Αρχείο Kautsky
[IISG, Amsterdam] περιέχονται έξι έπιστολές του τών έτών 1 9 3 3 -1 9 3 4 με
τίς όποιες τοΰ ζητά νά συνεργασθεΐ στή Σοσιαλιστική Επιθεώρηση■βλ.
παρακάτω σ. 567).

Έ ργα:
Πρός τάσεις xai σκοπούς νεοελληνικούς, ’Αλεξάνδρεια 1923 [μέ τό ψευδ.
Πέτρος Άτρείδης].
Ή συνεργασία του στήν 'Αναγέννηση:
« Ή έξέλιξη τής ίδιοχτησίας στό σύγχρονο θετικό δίκαιο», Ά π ρ. 1927,
4 7 4 -4 7 7 , Μ άιος-Ίούν. 1927, 5 45-552.
« Ή καινούργια κατεύθυνση», Ίαν. 1928, 22 6 -2 3 0 .
«Τό Δημοσιοϋπαλληλικό Μανιφέστο», Φεβρ. 1928, 279-28 1.
«Φρ. Νίττι, Μπολσεβικισμός, Φαβισμός καί Δημοκρατία »,2 Φεβρ. 1928,
285-287.

1.
Κατά το διάστημα αύτό τή θέση του στή γ. γραμματεία τοΰ ΣΚΕ καταλαμβά
νει ό Γ. Λάσκαρης, έπικριτής τής συμπόρευσης μέ τούς κομμουνιστές· πρβλ. Κ [=Ν.
Ζαχαριάδης), «Άθλιο κατάντημα σοσιαλιστών καί ρεφορμιστών ηγετών», Ριζοσπά
στης, 17-5-1936, 4.
2
Το έργο μεταφράζεται, μέ «Εισαγωγικό σημείωμα» («Άθηνα», Άθηνα
1927), άπό τον Μπάμπη Άλιβιζάτο πού κατά τον Σωμερίτη οφείλει, ώς «έξελιχτικος σοσιαλιστής», νά «μήν κάνει συμβιβασμούς πρός τά δεξιά», άκριβώς γιά νά μήν
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« Άντιμοναρχισμός, Ριζοσπαστισμός κα'ι Σοσιαλισμός», Μάρτ. 1928, 32 7 329.
«Γυναίκα καί πολιτική», Άπρ. 1928, 376-3 7 7 .
«Οικονομική πολιτική καί άστική σταθεροποίηση», Μάιος 1928, 4 1 3 -4 1 6 .
« Ιστορικός ύλισμός καί κριτικός φιλισταϊσμός», Ίούλ.-Αυγ. 1 9 2 8 ,5 0 9 -5 2 4
[καί αΰτοτελώς].
«Το πολιτικό πρόβλημα», Ίούλ.-Αυγ. 1928, 530-534.
«Πολιτικά σχόλια», Νέος Δρόμος (άπό τον Νοέμβρ. 1 928 ώς τον Μάρτ. τοΰ
1929).
Γ ιά τά άρθρα του στή Σοσιαλιστική Ζωή, στο Σοσιαλιστή καί στή Σοσιαλι
στική Σημαία βλ. παραπάνω σ. 555, 558.

Σοσιαλιστική προοτττική, Αθήνα 1932.
Οί εργασίες του στή Σοσιαλιστική 'Επιθεώρηση :3
«Το δημογραφικο πρόβλημα» (Α ', 4-1 2 ).
« Ό Μαρξισμός καί ή πολιτική πραγματικότητα τοϋ έργατικοΰ κινήματος»
(Α ', 75-77).
«Το συνδικαλιστικό πρόβλημα (Α ', 104-1 0 9 , με το ψευδ. Lapidus).
«Μπρος στο πρόβλημα της προλεταριακής ενότητας» (Α ', 1 01-103).

τόν «μετατοπίζουν άπό τήν κοινωνική καί πολιτική βάση όπου πρέπει νά στηρίζεται».
Πρβλ. καί τή βιβλιοκρισία τής Νέας ’Επιθεώρησης, Α' (1928), 93 Ό Μπ. Άλιβιζάτος (Ληξούρι 1902 - ’Αθήνα ;) άφοΰ Θά εχει Θητεύσει στή νεολαία τής «Δημοκρατικής
Ένώσεως» (βλ. το άρθρο του «Λογοτεχνία καί Σοσιαλισμός», Έρανιστής, 1924/
1925, 39-41) άκολουθεΐκι αυτός τόν Γληνό στή διάσπαση τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμί
λου, χωρίς ώστόσο νά συμμερισθεΐ τήν άνοχή του πρός τήν κομμουνιστική πτέρυγα τοΰ
σωματείου (Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 223). Με σπουδές Πολιτικής οικονομίας στήν
Άθηνα καί τό Παρίσι (βλ. τήν έργασία του: La réforme agraire en Crèce au point du
vue économique el social, πρόλογος Fr Nitti, Paris 1932) στή δεκαετία τοΰ ’30 έκπονεϊ
συναφές συγγραφικό έργο («Αί κοινωνικαί άσφαλίσεις. Τό κράτος καί ή γεωργία»,
«Τό πρόβλημα τής άγροτικής πίστεως άπό βαλκανικής άπόψεως», Άρχεΐον Οικονο
μικών χαί Κοινωνικών ’Επιστημών, 12, 1932, 161-194 [καί αΰτοτελώς] καί 14,
1934, 160-331- Ή μεταπολεμική έξέλιξις τής ελληνικής οικονομίας, Αθήναι 1935)
καί έκλέγεται υφηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τή διάρκεια τής μεταξικής δικτατορίας (βλ. Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 272-275) αναλαμβάνει υφυπουργός
Συνεταιρισμών (βλ. τά βιβλία του: Κράτος xai γεωργική πολιτική, Αθήναι 1938' Ή
γεωργική πολίτικη τής Κυβερνήσεως, Αθήναι 1938 Ή γεωργική 'Ελλάς xai ή
έξέλιξις της, Αθήναι 1939' πρβλ. Π. X. Μητσόπουλος, «Οί γεωργικοί συνεταιρισμοί
καί ή άγροτική πολιτική τοΰ κράτους», Νέα Πολιτική, 3, 1939, 795-799)
3. Τα περισσότερα άνυπόγραφα κείμενα άνήκουν στόν διευθυντή της
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«Θ. Παπακωνσταντίνου, Εισαγωγή στή διαλεκτική» (Α ', 128).
« Έλεγχος τοϋ άστικοϋ ’ιδεαλισμού» (A ', 1 6 8 -1 7 1 ).4
« ’Αντιφασιστικές δυνατότητες» (Α ', 177-181).
« Ό σοσιαλισμός καί το πρόβλημα της έξουσίας» (Α ', 225-2 4 0 ).
«Ειρήνη ή πόλεμος;» (Α ', 28 3 -0 0 0 ).
«Μια φασιστική έργατική πολιτική» (Α ', 30 5 -3 0 8 , με το ψευδ. Lapidus).
«Το προλεταριάτο καί ή ειρήνη» (Α ', 31 5 -3 1 7 ).
«Κ. ’Απέκας, Ή αληθινή ιστορία της ’Εκκλησίας» (Α ', 3 4 4 , με το ψευδ. Π.
Φωτεινός).
« Ή ένότητα» (Α ', 3 4 9 -3 6 0 ).
«Κοινά Μ έτωπο» ( Β ', 1-6, άνυπόγραφο).
«Προγραμματικές θέσεις» ( Β ', 4 1 -5 0 , 9 3 -9 8 ).
«Ρ. Λούξεμπουργκ, Μεταρρύθμιση η έπανάσταση;» ( Β ', 126).
«Π. Πουλιόπουλος, Δημοχρατιχή ή σοσιαλιστική έπανάσταση στην ΕλλάSa;» ( Β ', 162-163).
« ’Επαναστατικός αναθεωρητισμός» ( Β ', 173-177).
« Ή άξία τοϋ ιδεώδους» ( Β ', 212-2 1 9 ).
«Κριτική τοΰ φιλελευθερισμοΰ» ( Β ', 2 7 0 -2 7 5 ).
«Το θεωρητικό εργο τοΰ Κ. Κάουτσκη» ( Β ', 3 1 7-3 2 4 ).
« ’Ακρίβεια τής ζωής, τιμές, νόμισμα» ( Β ', 3 4 2 -3 4 4 , μέ το ψευδ. Πέτρος
Φωτεινός).
«Μπ. ’Αλιβιζάτου, 7ο πρόβλημα τής άγροτικής πίστεως» ( Β ', 397).
« Ί . Μελάς, Credo» ( Γ ' , 3 4-35).
Άρθρα στο Σήμερα·.
« Ή κρίση τής δημοκρατίας» (Α ', 1 77-183).
«Παρατηρήσεις στο πρόβλημα τής παιδείας» (Α ', 307-3 1 1 ).
«Ά νάμεσα σέ δύο κόσμους» (Α ', 357-3 6 0 ).
«Λένιν» ( Β ', 25-27).
«Περί παραλογισμοΰ» ( Β ', 3 3-36).
Άρθρα στή Νέα Επιθεώρηση ( Β ' περίοδος):
«TÔ πείραμα Ροΰζβελτ», I, II, II I (Α ', 98 -1 0 3 , 136-1 4 0 , 175-178).
Ή μισθωτή έργασία καί ή κοινωνική άσφάλισή της, Αθήνα 1933, εκδ. Σοσι
αλιστικής Επιθεώρησης [βιβλιοκρισία: Ε .Λ ., Σοσιαλιστική Επιθεώ
ρηση, Β ' , 38-39],
Σύγχρονα προβλήματα τοϋ Σοσιαλισμού, Αθήνα 1934, 2x8. Σοσιαλιστικής

'Επιθεώρησης

4. Βλ παρακάτω σ 653.
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«Εισαγωγικές σημειώσεις», στό: Η. de Man, Τά προβλήματα τοΰ άντιφασισμοΰ, Άθηνα 1934, παράρτημα τής Σοσιαλιστιχής Επιθεώρησης , 5-

10.
Άρθρογραφία σε αθηναϊκές εφημερίδες τής δεκαετίας τοΰ ’3 0 ( ’Α νεξάρτη
τος, 'Ελεύθερος Άνθρωπος · πρβλ. «Ά πάντηση σέ έρωτήματα», Ρι
ζοσπάστης, 1 1 -4 -1 9 3 6 , 4 )5 καί ανταποκρίσεις στήν Le Populaire
(πρβλ. Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 139).
Ή μεγάλη χαμπή. Μαρτυρίες - Αναμνήσεις 1924-1974, Α ', Αθήνα 1975.
'Η μεγάλη χαμίτη τοϋ Σοσιαλισμού (1932-1935), Αθήνα 1978.
βλ. καί παρακάτω σ. 586, 599.
Ά π ό τήν ύλη τής Σοσιαλιστιχής ’Επιθεώρησης:
Ά π έκα ς, Κ .,6 « Ή εκκλησία καί ή έπανάσταση τοΰ 1821» (Α ', 14 4 -1 4 7 ,
162-166).
------, « Ή έκχλησία τήν έποχή τοΰ Καποδίστρια καί τής Άντιβασιλείας»
(Α ', 208-210).
------, «Ημερολογιακά» ( Γ ' , 124-127).
Βλάχος, Ά γ .,7 «Το πρόβλημα τής προλεταριακής πολιτικής στή χώρα μας»
( Γ ' , 110-113).
Βογιατζής, Ά .,8 «Οί σοσιαλιστικές τάσεις τοΰ Άγροτικοΰ κόμματος» (Α ',
4 0 -4 4 ).
------, «Τοκογλυφία καί γεωργική οικονομία» (Α ', 142-149).
------, « Ό κίνδυνος τής Δημοκρατίας καί ή άριστερή παράταξη» (Α ', 189195).
------, « Ό σοσιαλισμός καί τό άγροτικό κίνημα» ( Β ', 70-71).
------, «Το άγροτικό κίνημα καί οί ιδεολογικές του κατευθύνσεις» (Β ', 3 6 2 364).
Γιαμογιάννης, Δ ., « Ό σοσιαλιστικός Τύπος» (Α ', 15-16).
Γιαννίδης, Π., «Άνδρέας Λασκαράτος» ( Β ', 15 5 -1 5 7 , 1 97-200).

5. Βλ. έπίσης Κ. [=Ν. Ζαχαριάδης], «Ανταπάντηση στόν Σωμερίτη» καί Μ.
Πορφυρογένης, «Οί σοσιαλιστές καί τό Παλλαϊκό Μέτωπο», Ριζοσπάστης, 15-41936, 3/4, καί 30-6-1936, 3/4.
6. Βλ. παραπάνω σ. 508. Γιά τήν κατάσχεση τοϋ βιβλίου του: Ή αληθινή
ιστορία τής Έχχλησίας, βλ. έπίσης Σοσιαλιστική 'Επιθεώρηση (Α', 345)
7. Γιά τήν κατοπινή ένταξή του στο « Έθνικό Ενωτικό Κόμμα» βλ Σωμερίτη;,
Ή μεγάλη, 116, καί παρακάτω σ. 613.
8. Βλ παρακάτω σ. 574.
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------, « ’Εκκλησιαστικός τιμαριωτισμός στή βενετοκρατούμενη Κέρκυρα»
( Β ', 375-380).
Γκίκας, Π.,9 «Χαρακτηριστικά τοϋ Jaurès» (Α ', 155-162).
------, « Έ ν α υπόμνημα» (Α ', 251-2 5 2 ).
------, « ’Ενδιάμεσες μορφές» (Α ', 295-2 9 8 ).
------, «Σοσιαλιστική ενέργεια» ( Β ', 6 4 -6 9 ).
------, «Τοποθέτηση» ( Β ', 193-196).
------, « Ό Ζωρές καί ό πόλεμος» ( Β ', 2 3 0 -2 3 4 ).
Καζάκος, Ά .,10 « Ή ένοποιητική κίνηση τοϋ Πειραιά» ( Β ', 7 5-77).
Καταλυτής, Δ ., «Το ’Αγροτικό κόμμα καί ή κοινοβουλευτική του στάση»
(Α\ 25).
Κορδάτος, Γ . , " « Ή άθλιότητα της θεολογίας καί οί κριτικοί τοΰ μαρξισμοΰ» ( Γ ' , 44-5 2 ).
Λεμπέσης, Ε .,12 « ’Ατομικισμός καί ιδεαλισμός» (Α ', 16-19, 4 4 -4 6 , 106109).
------, «Τελευταίες έξελίξεις τοΰ τραστοκαρτελισμοϋ» (Α ', 196 -19 8, 2 4 7 250) [βλ. καί παρακάτω σ. 660].
------, «Σύγχρονα προβλήματα τοΰ καπιταλισμοΰ» (Α ', 3 3 4-3 4 8 ' Β ' , 1117)·
Ντρέτος, Ή λ . [=Πετρακάκης, Ή λ .],13 « Ή θέση τών δημοσίων υπαλλή
λων» (Α ', 2 5-26).

9. Γιά τό νεαρό Ήλία Τσιριμώκο βλ. παρακάτω σ. 653.
10. Βλ. παραπάνω σ. 557.
11. Πρόκειται για βιβλιοκρισία τής 8ι8. διατριβής τοΰ πατρός Άντωνέσκου, Ό
Χριστιανισμός xai τά σοσιαλιστιχά συστήματα, ’Αθήναι 1935.
12. Ό Ευάγγελος Λεμπέσης (Χαλκίδα 1906 - ’Αθήνα 1968) έφηβος είχε ένταχθεΐ
στήν ΟΚΝΕ (για τή συνεργασία του στή Νεολαία βλ. τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ.
340-343 αύτοΰ τοΰ έργου), θά σπουδάσει στή συνέχεια Κοινωνιολογία καί Πολιτική
οικονομία στή Γερμανία (κοντά στόν Fr. Oppenheimer θά γράψει τή διατριβή του:
ldeen zur Soziologie des Gnechentums, Frankfurt a.M. 1927). Βλ. έπίσης: «Τό πρό
βλημα τής καπιταλιστικής συγκεντρώσεως έν τή άγροτική οικονομία», Άρχεΐον Ο’ιχονομιχών χαί Κοινωνικών 'Επιστημών, 11 (1931), 38-90 (καί αύτοτελώς, ’Αθήναι
1932, έκδ. «Γκοβόστη»), Στήν κατοπινή «εκκεντρική» του σταδιοδρομία ώς καθηγητή
τής Κοινωνιολογίας θά άπωθηθοΰν οί σοσιαλιστικές του επεξεργασίες τής δεκαετίας
τοΰ ’30 (πρβλ. Ή έπαναστατιχή μάζα. Συμβολή εΐζ τήν χοινωνιολογίαν τών χοινωνιχών επαναστάσεων, ’Αθήναι 1950, Μΰθος χαί πραγματιχότης τής άστιχής χοινωνίας,
’Αθήναι 1963).
13 Βλ. Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 114' πρβλ. τό άρθρο του «Τό μέλλον τής Έλλά-
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------, «Γύρω άπό τον Σ τ. Καλλέργη: οΰτοπιστής ή πρωτοπόρος;» (Α ', 373375).
------, «Τό συνδικαλιστικό κίνημα. Ποΰ βαδίζει ή Κ .Π .Ε .» ( Β ', 30-31 ).
------, « Ό άντιφασιστικός άγώνας καί ή τακτική του» ( Β ', 184-186).
Παγούρας, Εύστ., «Το ένιαΐο μέτωπο στήν πάλη κατά τοϋ φασισμοΰ» (Β ',
295-296).
Παπακωνσταντίνου, Θ .,14 «Ά να τ. Λουνατσάρσκυ» ( Β ', 32-34).
Πετρακάκης, Ή λ., « Ή σοσιαλιστική μόρφωση καί ό ρόλος τών διανοουμέ
νων.. (Α ', 114-115).
Πετρίδης, Κ., «Σοσιαλισμός καί Κομμουνισμός στήν Ελλάδα» (Α ', 327333).
Ρουμάνης, Π., « Ή σοσιαλιστική θεωρία καί προπαγάνδα στά χρόνια 18851900» (Α ', 293-294).
------, « Ή σοσιαλιστική προπαγάνδα στήν Πελοπόννησο στό τέλος τοΰ 19ου
αιώνα» (Α ', 3 7 1-3 7 2 ).
Σβώλος, Ά λ .,15 «Τά καθήκοντα τών νέων»16 ( Γ ' , 9 5-98).
Στρατής, Δ ., «Τό τελευταίο άπεργιακό κίνημα» (Α ', 12-14).
------, «Τό ενιαίο συνδικαλιστικό μέτωπο» (Α ', 1 32-134).
[σύνταξη], «Τό Σ.Κ . καί ό κ. Γιαννιός» ( Β ', 37 -3 8 ).

8ος καί ό ρόλος τοΰ ΚΚΕ», Ριζοσπάστης, 26-5-1947, 3, καί συνέντευξή του ώς
«παλαίμαχου σοσιαλιστή» για τήν κατάπαυση τοΰ έμφυλίου στον Ριζοσπάστη (7-91947,1).
14. Βλ παρακάτω σ. 635, καί Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 115/116.
15. Βλ. παρακάτω σ. 595, καί τον Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 250-258 αύτοΰ τοΰ
έργου. Στή φάση τής συνεργασίας του μέ τή Σοσιαλιστική ’Ε πιθεώρηση ό Σβώλος
τάσσεται «ύπέρ τοΰ Άντιφασιστιχοΰ Δημοκρατικού Συνασπισμοΰ»· Ριζοσπάστης,
19-6-1935, 1· πρβλ 7-2-1935, 1. Για τή δίωξή του βλ. Λαδογιάννη, Κοινωνική,
339-345.
16. Γιά τά έρείσματα τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος στόν κύκλο της φοιτητικής
νεολαίας ( Άχ. Γρηγορογιάννης, Ήλ Παρασκευάς κλπ.), βλ. Σωμερίτης, Ή μεγάλη,
150. Πρβλ. καί τίς σχετικές ειδήσεις τής Σοσιαλιστικής 'Επιθεώρησης (Α', 96) καί
τοΰ « ’Ανεξαρτήτου», Κοινωνιολογικόν, 3034-3035, γιά τή «Σοσιαλιστική Πρωτοπορεία» ώς ομοσπονδιακή όργάνωση νέων (Θεσσαλονίκη 1932) που προσχωρεί στή
Σοσιαλιστική Διεθνή τών Νέων (πρβλ. Chr. Delportre, «Les jeunesses socialistes dans
l’entre-deux-guerres», Le mouvement social, άρ. 157, Όκτ.-Δεκ 1991, 33-66, E.
Witlmann, Zwischen Faschismus und Krieg. Die Sozialistische Jugendinternationale
1932-1940, Wien 1992) καί καθίσταται νεολαία τοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος (βρισμέ
νες ειδήσεις καταγράφονται στό: Internationale Sozialistische Jugendkorrespondenz).
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------, « Ό νόμος τών πατρίδων» ( Β ', 24 0 -2 4 3 ).
------, « Ό σοσιαλισμός καί ή έλευθερία» ( Β ', 24 4 -2 5 0 ).
------, « Ή τέχνη καί ό σοσιαλισμός» ( Β ', 251-253).
------, « Ή πτώση τοΰ Ροβεσπιέρου» ( Β ', 2 5 3 -2 5 6 ).
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Laurat, L., «Τάσεις καί νόμοι τής καπιταλιστικής οικονομίας» (Α ', 3 6 5 372).
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Man, Η. de, « ’Ενάντια στό φασισμό» ( Β ', 18-29, 5 1-63, 105-115) [καί
αύτοτελώς· βλ. παραπάνω σ. 564].
Marx, Κ. - Engels, F., «Στοιχεία γιά τή μελέτη τής θεωρίας τών κρίσεων»
( Β ', 99-104).
Πλεχάνωφ, Γ ., « Ή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ» ( Β ', 365-374).
Pivert, Μ., « Ή σχολική έπανάσταση στήν Ισπανία» (Α ', 49-52).
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θνοΰς διάσκεψης τοΰ Παρισιοΰ» (Α ', 2 58-275).

568

01 ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

------, «Ζήτω ή διεθνής σοσιαλιστική αλληλεγγύη» (Α ', 99-100).
Παραρτήματα τής Σοσιαλιστιχής Επιθεώρησης (βλ. καί παραπάνω σ.
563):
Τί είναι τό Σοσιαλιστιχό Κόμμα, ’Αθήνα 1935.
Λαφάργκ, Θρησκεία xai άθεια, μτφ. Λ. Παυλίδη, ’Αθήνα 1935.
Ό Σωμερίτης ένημερώνεται διαρκώς γιά τά δρώμενα στούς κόλπους τής
Σοσιαλιστικής ’Εργατικής Διεθνοΰς καί προσεγγίζει, μέσω τής Γαλλικής,
τίς θεωρητικές αναλύσεις τών ήγετών της (κυρίως τοΰ Βελγικού Έργατικοΰ
Κόμματος καί τοΰ S.F.I.O .). Τοΰτο εχει τίς έπιπτώσεις του καί στή σύνθεση
τής ύλης τής Σοσιαλιστιχής ’Επιθεώρησης (ό πίνακας περιεχομένων της
αναγράφεται καί Γαλλικά) πού ύποσχέθηκε νά «τοποθετήσει το κίνημα τών
έργαζομένων μαζών στή χώρα μας σέ μιά σταθερή θεωρητική βάση» (άρ. 1,
1). Έ τ σ ι άπό τήν Ικδοση: I.O.S., la Conférence socialiste internationale de
Paris, août 1933 (Compte rendu), Zurich 1933, μεταφράζονται οί κυριότερες
άγορεύσεις καί άποφάσεις τοΰ κρίσιμου συνεδρίου τής Σοσιαλιστικής Έ ρ 
γατικής Διεθνοΰς πού πραγματοποιήθηκε μετά τήν άνοδο τοΰ Hitler στήν
έξουσία. Επιπλέον οί πρόσφατες συζητήσεις γιά τόν καθορισμό τής σοσια
λιστικής στρατηγικής, κυρίως άπό τήν πλευρά τών θιασωτών τής διευθυνόμενης οικονομίας (βλ. L. Laurat, Économie dirigée et socialisation, BruxellesParis 1934, H. de Man, L ’exécution du plan de travail, Bruxelles 1931, τοΰ
ϊδιου, Pour un plan d ’action, Bruxelles 1933 [= Τά προβλήματα τοΰ άντιφασισμοΰ, δ.π.]), μεταφράζονται καί σχολιάζονται έκτενώς άπό τόν διευθυντή
καί τούς συνεργάτες τοΰ περιοδικοΰ (Γκίκας, Τσαβέας· βλ. καί Γαρουφαλιάς, Σοσιαλισμός, passim) χωρίς νά συμφωνοΰν μεταξύ τους.17 Ώ ς πρός τήν
ιστορία τής σοσιαλιστικής σκέψης ισχύουν τά ομόλογα έρεθίσματα τής ϊδιας
περιόδου: τά κείμενα τοΰ Jaurès, στόν όποιο άφιερώνεται ειδικό τεΰχος με

17.
Γιά τήν ένταξη τοΰ «σχεδίου de Man» στόν κύκλο τών ιδεών τοΰ «μουσολίνιχοΰ
παρεμβατισμού» βλ. Τσαβέας, «Πάνω», 118, καί « ’Ανεξάρτητος», Κοινωνιολογιχόν,
2502. Βλ. τωρα και D. Pels, «Hendnk de Man and the Ideology of Planism», Internati
onal Review o f Social History, 32 (1987), 206-229. Γ ιά τήν προβληματική τής «όρθολογικοποίησης», δπως τή θέτουν οί σοσιαλιστές τής περιόδου, βλ. 0 . Bauer, RationaJisierung ■Fehlrationalisierung, Wien 1931, A. Philip, «La rationalisation et le socialis
me», Le Nouvelle Revue Socialiste, 3 (1928), 299-310. Για τή σύζευξή της μέ τίς ιδέες
τοΰ de Man βλ. A Salsano, «Gli ingegneri e il socialismo. Taylorismo e planismo di fonte
alla grande cnsi», Annali, 23 (1983/1984), 1181-1216, «L’évolution doctrinale du
socialisme français dans l’entre-deux-guerres», Annali, 23 (1983/1984), 1157-1180.
Βλ. καί παρακάτω σ. 602.
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άφορμή τήν εικοσαετία άπό τή δολοφονία του, αντλούνται άπό τούς πρώ
τους τόμους τών Oeuvres complètes πού είχαν άρχίσει νά έκδίδονται στο
Παρίσι άπό το 1931 με τήν επιμέλεια τοϋ Μ. Bonnafous, ένώ το άρθρο τοΰ
Πλεχάνωφ γιά τή φιλοσοφία τοΰ Hegel ήδη είχε άναδημοσιευθεΐ στήν Criti
que sociale, άρ. 5, Μάρτ. 1 9 3 2 ,7 1 -7 6 (βλ. L ’Ërenouvelle, 2 ,1 8 9 4 ,1 1 9 - 1 2 4 ,
καί «Zu Hegel’s sechzigstem Todestag», Die Neue Zeit, 10, 1892, 198-2 0 3 ,
2 3 6 -2 4 3 , 2 7 3 -2 8 2 ). Ώ ς πρός τήν τρέχουσα πολιτική έπικαιρότητα τής
χώρας καί τή σύστοιχη τακτική γιά τή σύμπηξη τοΰ « Ενιαίου ’Αντιφασι
στικού Μετώπου» το περιοδικό δημοσιεύει τή σχετική άλληλογραφία τοΰ
Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος με το Κ Κ Ε , τό Άγροτικό Κόμμα, τό Έργατικό
Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, τή Γ Σ Ε Ε , τήν Πανελλαδική Συνομοσπονδία
Έργασίας (όπως μετονομάζονται τά « Α νεξάρτητα Έργατικά Συνδικά
τα») καί τήν Ε Γ Σ Ε Ε (Β ', 3 4 9 -3 5 2 ,3 9 2 -3 9 5 · γιά τή στάση τοΰ Κ Κ Ε πρός
τό «σοσιαλφασισμό» καί τόν «σοσιαλφασίστα» Σωμερίτη βλ. παραπάνω σ.
2 47, 375).

Η «Π ΡΟ Λ Ε ΤΑ Ρ ΙΑ Κ Η ΕΠ Α Ν ΑΣΤΑ ΣΗ Π ΕΡΝ Α
Μ ΙΑ Κ Ρ ΙΣ ΙΜ Η ΠΕΡΙΟΔΟ»»1

« Ή συμπλήρωση της πρώτης πεντηκονταετηρίδας άπο το θάνατο
τοϋ Κάρλ Μάρξ συμπίπτει με μιά περίοδο τοΰ έργατικοΰ κινήματος,
άληθινά τραγική καί πού κλείνει μέσα της τούς μεγαλύτερους κινδύ
νους.
Έ νώ άναμφισβήτητα το κεφαλαιοκρατικό σύστημα συγκλονίζε
ται σύρριζα- ένώ ή κρίση πλαταίνει καί βαθαίνει άπό στιγμή σέ
στιγμή, ή τρομακτική χρηματιστική κατάρρευση στήν ’Αμερική εί
ναι ό προάγγελος μιας άκόμη μεγαλύτερης έπιδείνωσης της κρίσης
πού άκόμη δεν μποροΰμε νά προϋπολογίσουμε στήν έκταση καί τίς
συνέπειές της, τί» πολίτικο σύστημα τοϋ καπιταλισμοΰ παραμένει
άκλόνητο στή θέση του καί οί μάζες, παρά το οικονομικό άδιέξοδο δέ
πυκνώνουν, δπως θά έπρεπε, το στρατό τών άγωνιζομένων γιά τήν

1. [Σωμερίτης, « Ό Μαρξισμός», 75-77].
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κατάλυσή του. Ή νίκη τοϋ φασισμοΰ στήν Γερμανία είναι ύπό τήν
έννοια αύτή ενα γεγονός κολοσσιαίας σημασίας. Δεν είναι αρκετό νά
μυκτηρίζουμε τό Χίτλερ καί τούς αιματηρούς συνεργούς του για τό
οικονομικό αδιέξοδο πού έχουν νά αντιμετωπίσουν. Ούτε είναι ικα
νοποιητικό νά αναπαυόμαστε στή δυσπιστία γιά τήν ειλικρίνεια τών
17.0 0 0 .0 0 0 ψήφων πού παριστάνει πώς συγκέντρωσε στήν έκλογική
τραγωδία της 5 Μαρτίου ή ορδή τών γερμανών φασιστών. Γιατί ό
μυκτηρισμός μας είναι άνίκανος νά μεταβάλλει τή πολιτική πραγμα
τικότητα της σημερινής Γερμανίας —καί προσθέτω δχι μόνο της
Γερμανίας— άλλά καί της Εύρώττης ολόκληρης. Καί ή δυσπιστία
μας πρός τήν ειλικρίνεια τών 17 έκατ. ψήφων τοΰ Χίτλερ δεν εξαφα
νίζει τή πραγματική λαϊκή δύναμη πού συγκέντρωσε στή Γερμανία ό
Φασισμός. Έ τ σ ι μας παρουσιάζεται μπροστά μας ώμο καί καθαρό
τό πρόβλημα: ποΰ βαδίζει ή άνθρωπότητα; Πενήντα χρόνια ύστερα
άπό τό θάνατο τοΰ Κάρλ Μάρξ, ένώ ή οικονομική του πρόβλεψη
θριαμβεύει, μήπως χρεωκοπεΐ ή πολιτική της πραγματοποίηση;
Γιατί άναμφισβήτητα ό Μαρξισμός —είναι κοινοτυπία ίσως νά
τό ποΰμε, άλλά δέν βλάπτει ή έπανάληψή της— δέν είναι μόνο μιά
άμείλικτη κριτική τοΰ οΐκονομικοΰ γίγνεσθαι μέσα στήν κεφαλαιο
κρατική κοινωνία καί μιά βεβαιωμένη, πια σήμερα, έπιστημονική
ύπόθεση γιά τή πορεία τοΰ συστήματος της καπιταλιστικής παρα
γωγής. Ή σημερινή κρίση — άν δχι τίποτε άλλο— ήρθε νά άποδείξει
πόσο σωστή καί γερά θεμελιωμένη είναι ή μαρξική θεωρία της δια
λεκτικής πραγματικότητας της οικονομικής ζωής καί πόσο είναι δυ
νατή ή σαφής πρόβλεψη τοΰ τέρματός της. "Ας μή λησμονούμε δμως
ενα πράγμα. Πώς ό Μαρξισμός βλέπει τό τέρμα αύτό διαζευκτικά
καί δχι ενιαία, καί δτι γιά τήν έπικράτηση τοΰ ένός ή τοΰ άλλου
σκέλους της διάζευξης αύτης, μπαίνει άποφασιστικός παράγοντας ή
πολιτική μορφή τοϋ μαρξικοΰ σοσιαλισμοΰ καί ή πολιτική δυναμικό
τητα τών άντανακλάσεων πού εχει τό οικονομικό γίγνεσθαι στούς
δύο άντίθετους πόλους του, τόν καπιταλιστικό καί τόν προλεταριαΌ μαρξικός σοσιαλισμός βλέπει σωστά καί καθορίζει σέ δλη τή
μηχανική, άς ποΰμε ετσι, άναγκαιότητά τους τίς έσωτερικες άντιθέσεις πού όδηγοΰν τό σύστημα της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής
στήν καταστροφή του. Τό τέρμα δμως αύτό μπορεϊ νά είναι κατα
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στροφή μόνον τοϋ καπιταλιστικοΰ συστήματος καί άνασΰνθεση της
οικονομικής ζωής μέσα σέ μιά καινούργια όργάνωση τής παραγω
γής, τή σοσιαλιστική, μόνον άν ή ένέργεια τής άνθρωπότητας κάνει
δυνατή τήν υποταγή τοΰ μερικοΰ συμφέροντος τοΰ άτομικοΰ κέρδους,
στό καθολικό συμφέρον κα'ι τήν έξυπηρέτηση τών άνθρωπίνων άναγκών. Σ ’ αύτό τό σημείο, σ’ αύτή τή διάζευξη —πού τό άλλο σκέλος
της θά είναι ή άδυναμία της άνθρωπότητας νά έκπληρώσει τόν ιστο
ρικό της προορισμό καί συνεπώς ή μοιραία καταστροφή της μέσα
στά έρείπια τοΰ καπιταλισμοΰ— κρύβεται τό βαθύτερο νόημα της
ένεργητικής πλευράς —δηλαδή της πολιτικής— τοΰ μαρξισμοΰ καί
τοΰ άνώτερου άνθρωπιστικοΰ χαρακτήρα του άφοΰ, χειραφετώντας
τόν άνθρωπο άπό τήν ύλη καί τήν σημερινή ύποταγή του σ’ αύτή καί
ύποτάσσοντας τήν ύλη στήν έξυπηρέτηση τών άναγκών τοϋ άνθρώ
που, δίνει δλες τίς δυνατότητες μιας πλέριας άνάπτυξής του. [...]
Έ να μεγάλο τμήμα τής άνθρωπότητας μπήκε στό νόημα τής φυσι
κής νομοτέλειας, πού διέπει σήμερα τό οικονομικό γίγνεσθαι κι
εδρασε ένεργά καί άποφασιστικά γιά νά έπισπεύσει καί νά διευκολύ
νει τή ταχύτερη προσέγγιση στό τέρμα του.
Ό μ ω ς τό εργο αύτό δεν Ιγεινε δυνατό παρά μόνον γιατί αύτό τό
ίδιο τό κοινωνικό γίγνεσθαι Ιδωσε τή δυνατότητα στό προλεταριάτο
στά 50 χρόνια πού μάς χωρίζουν άπό τό θάνατο τοΰ Μάρξ νά άναδείξει τίς διανοητικές ίκανότητές του καί νά συλλάβει τό νόημα καί
τό σκοπό τής δράσης του.
Ή πολιτική δράση τοΰ βιομηχανικού προλεταριάτου στήν κεφα
λαιοκρατική Εύρώπη θά ήταν άδύνατο νά άναπτυχθεΐ άν αύτή ή ϊδια
ή πορεία τοϋ καπιταλιστικοΰ συστήματος δεν εκανε δυνατή τή προ
ώθηση τοΰ προλεταριάτου σ’ ενα έπίπεδο, πού άναβιβάζοντας τίς
ήθικές δυνάμεις του, τό εφερε σε θέση νά άσκήσει τή πολιτική ένέργειά του καί νά τή βάλει άποφασιστικά στήν ύπηρεσία τών οικονομι
κών συντελεστών, πού κάνουν δυνατή καί έπιβάλλουν τή πραγματο
ποίηση τοϋ σοσιαλισμοΰ.
" Ο θρίαμβος τοΰ προλεταριάτου’ —παρατηρεί ό Κάουτσκη—
'δέ θά βγει μέσα άπό τήν άνηθικοποίηση ούτε τών μικροαστών καί
τών χωρικών ούτε αύτοΰ τοϋ ίδιου τοΰ προλεταριάτου’.
Ή έμπειρία μας άπό τή περίοδο πού πέρασε γιά τό έργατικό
κίνημα μάς δείχνει πόσο είναι άληθινή ή παρατήρηση αύτή, δπακ
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άκόμη μας δείχνει πόση άποφασιστική σημασία είχε ή παράλληλη
δράση συνδικαλιστικού καί πολίτικου κινήματος γιά τή συνεχή βελ
τίωση τών έργατικών συνθηκών μέσα στά πλαίσια τοϋ καπιταλιστικοΰ καθεστώτος.
'Υπάρχουν όμως στο σημείο αύτά δύο κενά, πού έμποδίσανε τό
έργατικό κίνημα νά άποδώσει πλέρια δλη τή δυναμικότητά του. Τ à
κενά αύτά συνδέονται στενότατα μεταξύ τους καί βρίσκονται σέ μιά
άμοιβαία αλληλεξάρτηση.
Ή έργατική δράση συχνά παραγνώρισε το συγκεκριμένο σκοπό
πού επρεπε νά έπιδιώκει καί στάθηκε συχνά άνίκανη νά άξιοποιήσει
ολοκληρωτικά τίς οικονομικές δυνατότητες τής στιγμής. Το φαινό
μενο αύτό παρατηρήθηκε σταθερότερα στά τελευταία είκοσιπέντε
χρόνια, σ’ αύτά τά χρόνια άκριβώς πού τό κίνημα τοϋ προλεταριάτου
πήρε τήν μεγαλύτερη προοδευτική άνάπτυξη του. Υποτίμηση τών
οικονομικών δυνατοτήτων, παραγνώριση τών βαθμών τής κεφαλαιο
κρατικής ώριμότητας στίς διάφορες χώρες καί στο σύνολο τής παγκό
σμιας οικονομίας, ή άκόμη έντοπισμός τής πολιτικής δράσης ένάντια
στίς έπιφανειακές έκδηλώσεις τοΰ καπιταλιστικού συστήματος —
χωρίς νά θίγεται ή οργανική υπόστασή του στίς εύκαιρίες, πού αύτό
ήταν δυνατό νά γίνει,— γιατί άκόμη νά τό κρύψουμε; δυσπιστία άπό
ώρισμένες πλευρές στήν αλήθεια καί τήν έπιβεβαίωση τών νόμων τής
φυσικής πορείας τοΰ σημερινοΰ κοινωνικού γίγνεσθαι, ήταν οί διάφο
ροι συντελεστές πού οδήγησαν τό πολιτικό κίνημα τοΰ προλεταριά
του σέ μιά παρέκκλιση άπό τό μαρξικό σοσιαλισμό, παρέκκλιση
έξίσου σοβαρή καί στίς δυο παρατάξεις, πού άπό δώ καί 15 χρόνια
άντιμάχονται γιά τή μονοπώλησή του.
Κι αύτό τό κενό είναι ή αιτία πού, καθυστερώντας τή πρόοδο τοΰ
έργατικοΰ κινήματος, έπιβραδύνοντας τό ρυθμό τών ούσιαστικών
κατακτήσεών του, τό εφερε σέ διάσταση μέ τήν οικονομική πραγμα
τικότητα καί τό έκανε άνίκανο νά παρακολουθήσει τήν ραγδαία έ ξ έ
λιξη καί άνάπτυξη τών άντιθέσεων τοΰ συστήματος τής κεφαλαιο
κρατικής παραγωγής.
Σήμερα ή διάσταση αύτή είναι περισσότερο παρά ποτέ φανερή σ’
δλες τίς τραγικές συνέπειές της. Ό ,τ ι εκανε άκριβώς δυνατό τό
άνέβασμα τοΰ ήθικοΰ έπιπέδου τών έργατών, καί κατά συνέπεια τή
σοσιαλιστική συνειδητοποίησή τους — αύτό τό ίδιο σήμερα συντελεί
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στή συντριβή τοϋ προλεταριάτου καί στήν άνηθικοποίησή του. Ή
δευτεροβάθμια κεφαλαιοκρατική συσσώρευση, ή απεριόριστη αύξη
ση τών μηχανικών μέσων τής παραγωγής σε βάρος τής ανθρώπινης
ενέργειας, ό ραγδαίος πολλαπλασιασμός τοΰ σχετικοΰ βιομηχανικοΰ
ΰπερπληθυσμοΰ, ή προοδευτική πτώχευση τών μικροαστών καί τών
χωρικών ξεπέρασαν τίς δυνατότητες τοΰ έργατικοΰ κινήματος,
σκόρπισαν τήν άνηθικοποίηση στίς μάζες πού επρεπε νά γίνουν δικές
του, κατέβασαν τό άνθρωπιστικό τους έπίπεδο, κάνανε δυνατή τή
φασιστική δικτατορία, τήν έπιστροφή στίς πιο αντιδραστικές πολίτι
κες μεθόδους καί στίς μεσαιωνικές όρδες τών μισθοφόρων δολοφόνων
τοΰ λαοΰ.
Νά πιστέψουμε πώς αύτό σημαίνει τή χρεωκοπία τοΰ Μαρξισμοΰ στή πολιτική διατύπωσή του; ’Ασφαλώς δχι. Δ ε χρεωκοπεϊ μια
θεωρία, έπειδή έκεϊνοι πού τήν έγκολπώθηκαν, στή μέση τοΰ δρόμου
τους, τήν μισοάφησαν κάπου σαν περιττό βάρος, για νά συντριφτούν
πάρα πέρα, άκριβώς γιατί τούς ελειψε ό φωτεινός οδηγός τους. Ή
προλεταριακή έπανάσταση πέρνα μιά κρίσιμη περίοδο.
Θα ξαναβρεΐ δμως τήν άκαταμάχητη δύναμή της δταν, γυρίζον
τας στίς πηγές της, ζητήσει νά βρει πάλι στον μαρξισμό τήν ενότητα
στήν πάλη της, τήν άποτελεσματικότητα στή δράση της καί τήν
σταθερότητα στήν άνοδό της πού μόνο αύτος —φωτεινός οδηγός της
στήν ένεργητική χρησιμοποίηση τών δυνατοτήτων τοΰ οικονομικού
γίγνεσθαι— μπορεϊ νά τής δώσει. Καί τότε ή άνθρωπότητα θά ζήσει
καί θά νικήσει».

6. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
Στούς κόλπους τής ήγεσίας τοϋ Άγροτικοΰ Κόμματος τό πρόβλημα τών
συμμαχιών άπό το πεδίο τής εκλογικής τακτικής, στο όποιο τό δικομματικό
σύστημα δεν άφηνε πολλά περιθώρια γιά φυγόκεντρες κινήσεις, μετατρέπεται σέ έπιλογή άρχών, ιδίως όταν ενδυναμώνονται οί «άγροτοσοσιαλιστικές»
τάσεις πού τό ώθοΰν πρός τό Σοσιαλιστικό Κόμμα καί —κάποτε— πρός τό
Κομμουνιστικό Κόμμα. Έ δ ώ θά καταγράψουμε τά κυριότερα τεκμήρια τών
σοσιαλιστικών έπεξεργασιών, ρητών ή δχι, τών ήγετών τοΰ Α Κ Ε καί τών
διανοουμένων πού συμπορεύονται μ’ αύτούς είτε τούς παρακολουθούν δια
κριτικά.
Ό Αλέξανδρος Βαμβέτσος (Τρίκαλα 189 0 - Αθήνα 1970' βλ. τόν δεύ
τερο τόμο, Α' μέρος, αύτοΰ τοΰ έργου, σ. 1 7 7-179) συνέβαλε στήν άποσαφήνιση τών προγραμματικών θέσεων τοΰ κόμματος: «Τό Άγροτικόν Κόμμα
καί τάχρέη τών άγροτών», Κοινωνική Έρευνα, άρ. 1 (Μάρτ. 1 9 32 ), 1 5-17
(πρβλ. δμως ΑΙ. Wamwetzos, The Crusade o f Free Spirits, Bombay 1943, καί
Ή τρίτη χατάστασις, Άθηναι 1949).
Ό Α πόστολος Βογιατζής (Καρδίτσα 1904 - Αθήνα ;) έκλέγεται γ.
γραμματέας τοΰ Α Κ Ε (1935) καί συναινεΐ στή συγκρότηση τοΰ «Παλλαίκοΰ
Μ ετώπου» στίς έκλογες τοΰ Ίανουαρίου τοΰ 193 6 , χωρίς ώστόσο νά άποδεχθεϊ τή σύμπηξη ενιαίου άγροτικοΰ κόμματος μέ τίς δυνάμεις τοΰ Κ Κ Ε
στήν ύπαιθρο (βλ. Ή πολίτικη, 3 -4 ):
«Οί σοσιαλιστικές τάσεις τοΰ Άγροτικοΰ Κόμματος», Σοσιαλιστική Ε π ι
θεώρηση, 1 (19 3 3 ), 4 0 -4 4 .
« Ή άναδιοργάνωσις τοΰ Άγροτικοΰ Κόμματος έκ τών κάτω καί δ κοινωνι
κός του ρόλος», Κοινωνική Έρευνα, Αΰγ. 1933, 156.
«Προβλήματα τοΰ Παλλαίκοΰ Μετώπου», Ριζοσπάστης, 1 2 -4 -1 9 3 6 , 6/7.
βλ. καί παρακάτω σ. 595.
Ό Κώστας Γαβριηλίδης (Τσαπίκ στό Κάρς τοΰ Πόντου 1897 - Ά η
Στράτης 1952), βουλευτής τοΰ Α Κ Ε (1 9 3 2 , 1933) προώθησε τήν ιδέα τοΰ
ένιαίου Άγροτικοΰ κόμματος (πρβλ. « Ό Παπαναστασίου τό καλύτερο παι
δί τής κεφαλαιοκρατίας», Ριζοσπάστης, 7 -6 -1 9 3 6 , 4· βλ. καί παρακάτω σ.
607).
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Ό Άβροτέλης Έλευθερόπουλος (Κωνσταντινούπολη 1869 - ’Αθήνα
19 6 3 - βλ. τον δεύτερο τόμο, Α' μέρος, σ. 5 0 2 -5 0 4 ), καθηγητής τοϋ Πανεπι
στημίου Θεσσαλονίκης (1 9 2 9 -1 9 3 7 ),1 υπήρξε ό εισηγητής στο 6ο συνέδριο
τοϋ Α Κ Ε προτείνοντας τήν υιοθέτηση τών άρχών ένός μετριοπαθοΰς «κρατικοΰ σοσιαλισμού», χωρίς ώστόσο νά έπιδοκιμάσει τον «σοσιαλιστικον χα
ρακτήρα» πού προσέλαβε το κόμμα (Ν. Σύριος, «Πλήρη πρακτικά τών έργασιών καί τών συζητήσεων τοΰ έν Βόλω Άγροτικοΰ συνεδρίου», Κοινωνιχή
Έρευνα, άρ. 11-12, Φεβρ. 1933, 9-25):
« Ό άτομικος άνθρωπος καί ή κοινωνία», Άρχεΐον Οΐχονομιχών xai Κοινωνιχών ’Επιστημών, 6 (1926), 97-110.
Ό χοινωνιχός βίος τών άνθρώπων, αρχή, έξέλιξις xai φύαις αΰτοϋ, Θεσσαλο
νίκη 1930.

Οικονομία xai Φιλοσοφία. Ά νάλυσις τοϋ βίου τών 'Ελλήνων xai τώ νΓερμανορρωμαιχών έθνών, Θεσσαλονίκη 1931.
«Υ π ά ρχ ει πρόοδος καί εις τί συνίσταται», ’Ε ργασία, Β ' (19 31 ), 177-179.
Τό ώραϊον, Αθήναι 1933.
« Ό κατ’ ιδίαν άνθρωπος καί ή κοινωνία», Άρχεΐον, 19 (1939), 4 5-58.
«Κοινωνιολογία καί Ή θική» καί «Παρατηρήσεις τινές εις τήν άνωτέρω
μελέτην τοΰ Γ . Σκληροΰ», Άρχεΐον Κοινωνιολογίας καί Ήθιχης, Α'
(1944), 3-10 καί 5 9-62 [μέ το ψευδ. Φιλόλαος ’Ελεύθερος].
«Για τί είμαι στο πλευρό τοΰ λαοΰ», Νέος Δρόμος, 3 -7 -19 45 , 1.
Γενιχή Κοινωνιολογία, Αθήναι 1950.
Φιλοσοφία. Γενιχή άποφίζ τοΰ χόσμου ή Κοσμοθεωρία, Αθήναι 1950.
Εισαγωγή εις τήν Έπιστημονιχήν Φιλοσοφίαν, Αθήναι 1952.
«Γιά τήν ειρήνη», Ή Αυγή, 2 0 -1 2 -1 9 5 2 , 1, 3.
Θρησχεία, Θεός, Ήθιχότης και άνθρωποι χατά τήν χοινήν άνθρωπίνην συνεί8ησιν, Αθήναι 1953.
«Υ π ά ρχ ει ήθική έξέλιξις καί είς τί συνίσταται», Άρχεΐον, 35 (1 9 5 5 ), 9 1 97.
«Σκέψεις τινές περί καταλλήλου έκλογικοΰ συστήματος έν Έλλάδι», Άρ
χεΐον, 35 (1955 ), 120-126.
«Κοινωνία καί έργασία», Άρχεΐον, 3 6 (1 9 5 6 ), 3 09-316.
'Ατσαλένια θέληση. 'Ιστορία σάν μυθιστόρημα τοΰ πολιτισμοΰ στήν Έ λλα
ί α μας, Άθηνα 1957.

1.
Βλ. Εισαγωγή είζ τήν έπιστημονιχήν, 160· πρβλ. Σοσιαλιστική ’Επιθεώρηση, 1
(1933), 56, Νέοι Πρωτοπόροι, 2 (1933), 72
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Ό Χρυσός Εύελπίδης (Κωνσταντινούπολη 1895 - Άθηνα 19 7 0 ), άπό
τήν ιδρυτική γενιά τοϋ Α Κ Ε κα'ι βουλευτής του (1 9 3 3 ), μετέχει στή σύστα
ση μιας εύρύτατης άντιχιτλερικης έπιτροττης, διατηρώντας καί στήν περίοδο
τής καθηγεσίας του το ιδεολογικέ περίγραμμα τοΰ κρατικοΰ παρεμβατισμού
καί τής «διευθυνόμενης οικονομίας»:
Σύστημα 'Ελληνικής Άγροτιχης Πολίτικης. Άγροτικόν Πρόγραμμα, Ά θ η 
ναι 1923.
'
«Βαλκανική προσέγγισις», Ν έα Πολιτική, άρ. 16 (1 -9 -19 23 ), 1.
La réforme agraire en Grèce, Athènes 1926.

Les États Balkaniques. Étude comparée politique, sociale, économique et fi
nancière, Paris 1930.
« Ή γεωργική κρίσις ιδία έν Έλλάδι», Άρχεΐον Οΐχονομιχώνκαί Κοινωνι
κών 'Επιστημών, 11 (19 3 1 ), 1 4 5 -204 [καί άνάτ.].
Anatole France, critique sociale, Paris 1932.
La coopération des pays balkaniques dans le domaine du crédit agricole, Athè
nes 1933.
« Ή κρίση», «Τό κύμα τοϋ φασισμοΰ», «Διαβάζοντας», Σήμερα, Α' (1 93 3 ),
1 0 3 -1 0 6 ,1 9 7 -2 0 0 , Β ' (1 9 3 4 ), 2 4 -2 5 .
Ά ρθρα στό μακρόβιο περιοδικό πού ό ίδιος διευθύνει: Αγροτική Ο’ιχονομία,
Α' (1935).
Οικονομική ιστορία της νεωτέρας Έλλάίος, Άθηναι 1939.
Ή γεωργία της Έλλάίος, οικονομική χαί κοινωνική άποφις, Άθηναι 1944.
Ουτοπίες χαί πραγματικότητες, Άθηναι 1 9 4 5 ,2194 9 (βιβλιοκρισία: Έ λ λη
Λαμπρίδη, Ελεύθερα Γράμματα , 1 2 -1 0 -1 9 4 5 , 14).
« Ή άποστολή τοΰ μυθιστορήματος», ’ΕλεύθεραΓράμματα, 2 (1 9 4 6 ), 332333.
Εισαγωγή εις τάς χοινωνιχάς έπιστήμας χαί ιίίως εις τήν Οίκονομικήν,
Αθήναι 1947, 31951.

Ή άνασυγκρότησις της Έ λλάίος χαί τό Σχέάιον Μάρσαλ, Άθηναι 1949.
Ή χρονιά γεωργική χρίσις εις τήν Ελλάδα, Άθηναι 1953 (γιά τήν έργογραφία τοΰ Εύελπίδη βλ. το άφιέρωμα: Χρυσός Εύελπίδης, Άθηνα 1972,
177-182).
Ό Κωνσταντίνος Καραβίδας συνεχίζει πάντοτε νά αντιδρά ώς «κοινοτιστής» (βλ. τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 106) στά διαδοχικά κεντρίσματα
σοσιαλιστών ή κομμουνιστών, διευκρινίζοντας τόν τρόπο έφαρμογής τής
«γεωοικονομικής» μεθόδου του:
«Τά κρίσιμα σημεία καί τά ένδεικνυόμενα μέτρα», Δημοκρατία, 2 8 -8 ώς
4-9 -1 9 2 4 , 3.
« Ή δημοκρατία καί ή αύτοδιοίκησις έν Έλλάδι», Άρχεΐον Οΐχονομιχών
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xai Κοινωνιχών Επιστημών, 10 (1 9 3 0 ), 1 33-164 (καί άνάτ.) ^ β ιβ λι
οκρισία Ν. Γιαννιοΰ, Σοσιαλιστική Ζωή, Β ' , 154].
Σοσιαλισμός xai Κοινοτισμός, Άθηναι 193 0 [= βιβλιοκρισία Σ .Ι.Κ . καί Γ.
Διδάχου, Εργασία, Β ' , 1931, 2 1 7 -2 7 8 , 3 5 7 -3 59 , 38 7 -3 8 8 ].
’Αγροτικά, Άθηναι 1931.
«Προσωπικό κεφάλαιο καί κοινοτισμός», Σοσιαλιστιχή Ζωή, Γ ', 325/326.
«Ντίνος Μαλοϋχος», Συνεταιριστής, Ίούν.-Αΰγ. 1935, 7-9.
« Ό κοινοτιστής άπαντά εις τον κομμουνιστήν», Εργασία, 1 9 -1 -1 9 3 6 , 223-1936.

Ή Κοινοτική Πολιτεία, Άθηναι 1 936 (βιβλιοκρισία: Ε. Λαμπρίδη, Νέα
Πολιτική, περ. Β ' , Α ', 1937, 4 8 1 -4 8 5 ).
Ό Γρηγόριος Μπάμιας (βλ. τον Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 4 5 7 -4 5 8 ), δικηγό
ρος, γραμματέας τοϋ τμήματος Αθηνών τοΰ Α Κ Ε , δεν έγκατέλειψε το
περίγραμμα τών σοσιαλιστικών ιδεών της νιότης, μολονότι θά το μεταστρέ
ψει γιά τή νομιμοποίηση τοΰ μεταξικοΰ καθεστώτος:
« Ή έννοια τοΰ άγροτισμοΰ», Δημοκρατία, 5 -1 2 -1 9 2 6 , 1, 2.
«Πολιτική καί κοινωνική κατεύθυνσις τοΰ ΑΚΕ», 'Ελεύθερος Άνθρωπος,
13-2 -1 9 3 1 ,3 / 4 .
«Είναι βαρεϊαι αί εύθύναι τών άγροτικών ήγετών», Κοινωνική Έρευνα, άρ.
1 (Μάρτ. 1932), 24.
« Ή οικονομική κρίσις καί ή θέσις τοΰ καπιταλισμοΰ άπό άγροτικής άπόψεως», Κοινωνική Έρευνα, άρ. 4 (Ίούν. 1 932), 26 -2 8 ' άρ. 5 (Ίο ύλ .
1932), 35-36.
« Ή χρεωκοπία τοΰ κοινοβουλευτισμού», Τό ΝέονΚράτος, Β ’ (1 9 3 8 ), 196199.
«Οί άγρόται εις τό νέον κράτος», Τό Νέον Κράτος, Β ' (1 9 3 8 ), 66 2 -6 6 4 .
Ό Αλέξανδρος Μυλωνάς (Α θήνα 1 8 8 1 -1967) προωθεί χωρίς έκδηλα
κοινωνιστικά συμφραζόμενα τήν ιδέα τοΰ «συνεργατισμού» καί χωρίς βέβαια
νά συνταχθεϊ με τήν πρόταση γιά τή δημιουργία ενιαίου Άγροτικοΰ κόμμα
τος (παραμένοντας ήγέτης τοΰ Άγροτικοΰ Δημοκρατικού Κόμματος):
« Ή πολιτική καί κοινωνική σημασία τοΰ συνεργατισμού μεταξύ τών άγροτών μας», ’Ελεύθερος Άνθρωπος, 17 -2 -19 3 1 , 4.
«Τό Άγροτικόν Κόμμα καί ή θέσις του εις τήν Ελλάδα», Ελεύθερος Άν
θρωπος, 15-3-1 9 3 1 ,1 / 2 .
«Διάλεξις», στό: Ένω σις ύπέρ της Αύτοδιοικήσεως, Διαλέξεις, Άθηναι
1931, 71-76.
’ Αγροτικόν Δημοκρατικόν Κόμμα, Πρόγραμμα χαί Καταστατιχόν, Άθηναι
1934.
«Συνέντευξη», Ριζοσπάστης, 18-6 -1 9 3 5 , 1.
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Ό ’Απόστολος Παγκοΰτσος (Καρδίτσα 189 0 - ’Αθήνα ;)· βλ. τον Β '
τόμο, Β ' μέρος, σ. 333 αύτοΰ τοΰ έργου), στέλεχος τοΰ Σ Ε Κ Ε (Κ ), συμμερί
ζεται τήν ιδέα τοΰ ένιαίου Άγροτικοΰ κόμματος (πρβλ. αντίθετα, Λαϊκά
κινήματα 8ιά μέσου τών αιώνων βλ. παρακάτω σ. 610).
Γ ιά τόν Δ . Πουρνάρα βλ. παρακάτω σ. 579.
Ό ’Ιωάννης Σοφιανόπουλος (Καλάβρυτα 1887 - Άθηνα 1 951), μετά
άπό ορισμένες διακυμάνσεις (βλ. καί τό βιβλίο του: Πώς είδα τή Βαλκανική.
Έρευνα πολιτική, κοινωνική χα'ι οικονομική, Άθηναι 1927) στίς πολιτικές
του έπιλογες βρίσκεται ξανά στήν ήγεσία τοΰ Α Κ Ε , όταν συνυπογράφει μέ
τό Κ Κ Ε τή σύσταση ένιαίου Άγροτικοΰ κόμματος (για τήν « Έ νωσιν Δ η 
μοκρατικών Αριστερών» βλ. παρακάτω σ. 610).
Βλ. άκόμη τή συζήτηση άπό τίς στήλες της Έ ργασίας: Β. Πάνου,2 «Τό
Άγροτικόν Κόμμα» (2 5 -1 0 -1 9 3 0 , 6 -7 ), Θ. Σκρέκας, «Τό Άγροτικόν Κόμ
μα» (1 5 -11-1930, 1 4 -1 5 ), Β. Πάνου, «Αί άσυναρτησίαι τών 'άγροτικών’»
( 2 2 -11-1930, 11-12 ), Θ. Σκρέκας, «Πέριξ τοΰ 'Ά γροτικοΰ’ Κόμματος»
(13-1 2 -1 9 3 0 , 1 1-12 ), Β. Πάνου, «Σοσιαλισμός καί άγροτισμός» (20 -1 2 1930, 6-8). Βλ. έπίσης ένδεικτικά τήν άρθρογραφία τοΰ ’Ελευθέρου ’Αν
θρώπου : Σπ. Χασιώτης, « Ή διάσπασις τοΰ Άγροτικοΰ Κόμματος» (4-11 931, 5), τοΰ ίδιου, «Τό Άγροτικόν Κόμμα καί ό μόνος δρόμος διά τήν
επιτυχίαν του» (7 -1 -1 9 3 1 , 6), Δ . Χατζηγιάννης, « Ό Άγροτισμός ώς διά
δοχος κατάστασις» (9 -2-1 9 3 1 , 4), τοΰ ίδιου, «Οί Αγροτικοί είναι κόμμα
άρχών» (5-3-1931, 5), Π. Άνθρακόπουλος, «Τά περί φασισμοΰ καί τό
Άγροτικόν Κόμμα» (3 -1 -1 9 3 1 , 6). Για τήν πολιτική παρουσία τοΰ Α Κ Ε
στήν περίοδο τοΰ μεσοπολέμου βλ. τή διδ. διατριβή: C. P. Trachanas, The
Agrarian Political Party o f Greece. Politics and Peasants, 1922-1936, Amster
dam 1989.

6.1. Δ . Π ουρνάρας

Ό Δημήτρης Πουρνάρας (Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας 1900 - Άθηνα 1 9 8 6 βλ. τόν Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 4 9 6 -4 9 8 αύτοΰ τοΰ Ιργου), σύμφωνα με τό
Κοινωνιολογικών καί Πολιτικόν Λεξικόν (2 807) πού εκδίδει ό ίδιος, «άνέ-

2 Βλ. παρακάτω α 665.
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πτυξε σημαντικήν συγγραφικήν δράσιν πρός δύο κατευθύνσεις: τήν μαρξιστικήν θεωρητικήν καθοδήγησιν τοΰ άπό τοΰ 1 930 καί έντεΰθεν έμφανισθέντος
άγροτικοΰ κινήματος καί τήν διάδοσιν καί έκλαίκευσιν γενικώς τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμοΰ». Ή διφυία αύτή άναδύεται άπό τή ρίζα τών άνησυχιών τοΰ Πουρνάρα για τήν τύχη της εγχώριας μή κομμουνιστικής ’Αριστερός:
«έπάλαισα πολύ με τήν σοσιαλιστική μου συνείδησι διά νά πεισθώ τελικώς,
άλλα μετά πολυετείς ένδοιασμούς, δτι δεν υπήρχε πλέον τέτοια ελπίς [=ή
δημιουργία ένός «καθαρώς σοσιαλιστικοΰ κόμματος»] ... έφόσον ύφίσταται
έν Κομμουνιστικόν Κόμμα καί παραπλεύρως του έν Άγροτικόν Κόμμα με
σοσιαλιστικόν, άντικεφαλαιοκρατικόν χαρακτήρα, θέσις διά σοβαράν ανε
ξάρτητον σοσιαλιστικήν κίνησιν δέν υπάρχει οΰτε είναι δυνατόν νά ΰπάρξη».
Τό Άγροτικό Κόμμα ήδη συγκεντρώνει «αναμφισβήτητα τήν πλειονότητα
τών άγροτών, τών βιοπαλαιστών τών μικρών έπαρχιακών κέντρων καί μέγα
μέρος τών έργατών καί μικροεπαγγελματιών τών άστικών κέντρων», έχον
τας Ιτσ ι τή δυνατότητα νά διεκδικήσει τήν «έμπιστοσύνην ολοκλήρου τοΰ
έργαζομένου λαοΰ της χώρας». Δεν άπομένει πια παρά ή «ούσιαστική καί
τυπική» προσχώρηση τών σοσιαλιστών σ’ αύτό για νά συμβάλουν στήν κατάκτηση «όλων τών έργατικών μαζών τών πόλεων» (Σοσιαλισμός, 8 8 , 90, 91).
Ό τα ν δημοσιεύονται οΐ έκτιμήσεις αύτές τό Α Κ Ε , πρίν άπό τίς έκλογές τοΰ
1933, θά έχει διαιρεθεί σέ τρία μέρη καί ό Πουρνάρας, τέω ς πια γραμματέας
του, θά προσδοκά «άνευ προσωπικών υπολογισμών» νά άναπετάσει τή ση
μαία τοΰ «λαοκρατικού καί άντιφασιστικοϋ Άγροτισμοΰ» ( Άγροτισμός,
13). Στήν πρώτη μετακατοχική περίοδο θά μετάσχει, με τόν Ά λ . Μυλωνά
καί τόν Ά . Παγκοΰτσο, στήν άνασύσταση τοΰ Άγροτικοΰ Κόμματος χωρίς
τήν κομμουνιστική κηδεμονία καί τό 1956 θά πρωτοστατήσει στήν έπανίδρυση τοΰ Άγροτικοΰ Έθνικοΰ Κόμματος πού θά ένταχθεΐ στήν Ένωσιν
Κέντρου (1961).

Έ ργα:
«Έ θν η καί λαοί τών Βαλκανίων», Νέα Έποχή, Β ' (1 9 2 6 ), 1 0 8 4-1086.
Ό Κάρλ Μάρξ. Ή ζωή του - τό ϊργο του (κατά τό έργο τοΰ Μάξ Μπέρ),
Αθήνα 1927 (μέ τό ψευδ. Ά λ έξη ς Ίσκρας) [=Μ. Beer, Karl Marx, sa
vie, son oeuvre, Paris 192 6 , μτφ. M. Ollivier τό γερμ. πρωτότυπο: Karl
Marx. Eine Monographie, Berlin 1918].

Σοσιαλιστική Εγκυκλοπαίδεια της Κοινωνιολογίας, τής Φιλοσοφίας κα'ι
τής Πολιτικής, Α ', άρ. 1 (1 -4 -1 9 2 8 ) ώς άρ. 7 (1 -6 -1 9 2 8 ) [ή ύλη του
κατανέμεται ώς άρθρα περιοδικοΰ, άποκλειστικά μεταφράσεις, καί ώς
λήμματα Λεξικού ώς τόν όρο «Αναγέννησις»].
’Ελεύθερος "Ανθρωπος, πρωινή πανελλήνιος έφημερίς πολιτικής καί κοινωνι
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κής πρωτοπορίας, ιδρυτής: Κ. ’Αθάνατος,3 διευθυντής: Δ . Πουρνάρας,
Α' (1930) ώς Δ ' (1933).

'Ιστορία τοϋ άγροτικοΰ κινήματος έν Έλλάδι, ’Αθήναι 1931 (βιβλιοκρισίες:
Πλεχανόφσκης [=Ν. Γιαννιός], Σοσιαλιστική Ζωή, Δ ', 392/393, Μ.
Πορφυρογένης, Νέοι Πρωτοπόροι, 1, 1932, 75/76).
Τί είνε και τί επιδιώκει τό Άγροτικόν Κόμμα, ’Αθήναι 1932.
Ή οικονομική θέσις τών άγροτών, ’Αθήναι 1932 (βιβλιοκρισία: Μ. Πορφυ
ρογένης, Νέοι Πρωτοπόροι, 1, 1932, 3 7 1 -3 7 2 ).
Κοινωνική Έρευνα, θεωρητικό δργανο τοΰ Άριστερισμοΰ^ Α ', άρ. 1
(Μάρτ. 1932) ώς Β ' , άρ. 1 1-12 (Φεβρ. 1 933), όπου καί:
« Ό διλεττάντης τοΰ κομμουνισμοΰ» (άρ. 3, Μάιος 1932, 3 ).5
« ’Απάντηση στον Ν. Γιαννιό» (άρ. 3, Μάιος 1932, 7 -1 1).6
«Το θλιβερόν κατάντημα τοΰ κομμουνισμοΰ έν Έλλάδι»5 (άρ. 6, Αΰγ.
1932, 4-6).
«Καταστατικόν καί Πρόγραμμα τοΰ Α Κ Ε» (άρ. 6, Αΰγ. 1 9 3 2 ,4 5 -4 8 ).
«Το Άγροτικόν Κόμμα άνασυγκροτεϊται» (άρ. 8, Νοέμβρ. 1 9 3 2 ,1 6 ).
Άγροτισμός καί Άγροτοφασισμός, Άθηναι 1932 (βιβλιοκρισία: Ν. Σύριος,
Άρχεΐον Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, 12, 1932, 3 8 *4 2 *).
Σοσιαλισμός, Κομμουνισμός καί Άγροτισμός, Άθηναι 1933 (βιβλιοκρισία:
Ν. Σύριος, Άρχεΐον Οικονομικών καί Κοινωνικών Επιστημών, 13,
1933, 2 1 *-2 3 *).

3. Βλ τον Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 453-454 αύτοΰ τοΰ έργου
4 Άπο τήν υπόλοιπη ύλη τοΰ περιοδικού"
Βαφειάδης, Κ., «Ό φαρισαϊσμός τής νέας 'Μεγάλης Ιδέας’», άρ. 11-12 (Φεβρ.
1933), 35.
Μπάμιας, Γ ρ. (βλ παραπάνω σ. 577).
Π., Ν. Α., Βκρισία- «Γ. Παπανδρέου, Έχχληαία, Παιδεία, Τέχνη», άρ. 2 (Άπρ
1932), 41-43.
Παπακωνσταντίνου, Θ. (βλ. παρακάτω σ. 634)
Τσαβέας, Θ., «Οί Ήρακλεΐς τοΰ ιδεαλισμού», άρ. 10 (Ίαν. 1933), 21
----- , «Πώς κακοποιείται ό Μάρξ», άρ 11-12 (Φεβρ. 1933), 7-8
Φιλόσοφος [=Βαφειάδης, Κ.], «Σπινόζα», άρ. 9 (Δεκ 1932), 28-29
5. Γιά τήν άντιδικία μέ τόν Πουλιόπουλο βλ. παραπάνω σ. 480 βλ καί τό
άνυπόγραφο κείμενο τοΰ τελευταίου «...Lascia dir le genti», Σπάρταχος, άρ. 23 (Μάι
ος 1932), 8-11.
6. Στο ίδιο τεΰχος φιλοξενείται έπιστολή τοΰ Γ ιαννιοϋ (6-7) πού σχολίαζε τό
ανυπόγραφο κείμενο «Ή ένοποίησις τών σοσιαλιστών» (άρ 2, Απρ 1932,1-2)
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Μαρξισμός xai Σοσιαλισμός, Άθηναι 1933 [=δεύτερη έκδοση «έπηυξημένη
καί βελτιωμένη» τοϋ: Ά λ . Ίσχρα , Ό Κάρλ Μάρξ] (βιβλιοκρισίες: Θ.
Παπακωνσταντίνου, Νέα Επιθεώρηση, 1 ,1 9 3 3 ,8 / 9 , Γ . Πολυχρονιά8ης, Ιδέα, 1, 1933, 11 1 -1 1 4 , Ν. Σίδερις, Άρχεΐον Οΐχονομιχών xai
Κοινωνιχών 'Επιστημών, 13, 1933, 4 *-6 *, Ν. Σύριος, Κοινωνιχή
Έρευνα, άρ. 10, Ίαν. 1933, 3 1 -3 2 , Στρ. Σωμερίτης, Σοσιαλιστική
’Επιθεώρηση, 1, 1933, 96).
Ισ τ ο ρ ία τοΰ διεθνούς σοσιαλισμού, Α ', Β ', Άθηναι 1 9 3 3 ,21945 (βιβλιοκρι
σία: Γ . Ζιοΰτος, Ριζοσπάστης, 2 4 -2 -1 9 4 7 , 2).
’Ανεξάρτητος, Α' (1933) ώς 4 (1936) [Κοινωνιολογιχόν, 280 7 : «άγωνιζομένη με συνέπειαν ΰπέρ τών έλευθεριών καί τών συμφερόντων τών καταπιεζομένων, περιεβλήθη ευθύς έξ άρχής με τήν συμπάθειαν καί τήν
άγάπην τοΰ μοχθοΰντος καί έργαζομένου έλληνικοΰ λαοΰ καί άπέβη το
μονάδικον βήμα τοΰ είλικρινοΰς άριστερισμοΰ»].
Κοινωνιολογική xai Πολιτική ’Ε γκυκλοπαίδεια, Α' (1933/1934) [έπιμερίζεται σέ ειδήσεις, μεταφράσεις καί λήμματα τοΰ Κοινωνιολογικού καί

Πολίτικου Λεξικού],
Κοινωνιολογιχόν xai Πολιτιχόν Λεξιχόν, Άθηναι 1933/1934, έκδ. ’Ανε
ξαρτήτου [στο ’Αρχείο Ζιούτου, άρχικοΰ διευθυντή σύνταξης τοΰ Λε
ξικού, άπο τόν Νοέμβριο τοΰ 1 933 ώς τον Μάιο τοΰ 1934, περιλαμβά
νεται αυτοτελής φάκελος με τή σχετική άλληλογραφία καί τον κατάλο
γο τών συνεργατών πού καταθέτουν τά αύτοβιογραφικά τους σημειώ
ματα],
’Αγροτική Εγκυκλοπαίδεια, μηνιαία έπιθεώρησις, Α ', άρ. 1 (Ία ν . 1934)
[στή συντακτική της έπιτροπή μετέχει ό γερουσιαστής Σπ. Χασιώτης
καί ό Χρ. Εύελπίδης].
Ισ το ρία τών Ρωσικών έπαναστάσεων, A ', Β ' , Άθηναι 1938.
Ποιά έπανάσταση χρειάζεται ό τόπος μας, Αθήνα 1944.
Ή Δεκεμβριανή έπανάσταση τοϋ ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, Αθήνα 1945.
Ά γροτικό Κόμμα, Προγραμματικές άρχές και Κ αταστατικό, Αθήνα 1945
(με τούς Ά λ Μυλωνά καί Ά . Παγκοΰτσο).
Έ ν ω σις Άγροτικών Κομμάτων, Ή θέσις καί ή κατεύθυνσις τοϋ Κόμματος,
Άθηναι 1947 (έπίσης μέ τούς Ά λ . Μυλωνά καί Ά π . Παγκοΰτσο).

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
Ζωρές, Ζ. - Λαφάργκ, Π., Ίστοριχός ιδεαλισμός καί ιστορικός υλισμός,
Αθήνα 1926.
Μάρξ, Κ., Τό Κεφάλαιον, Α'-Η ', Άθηναι 1928 [=Κ. Marx, Le Capital, μτφ.
J. Molitor, Paris 19 2 4 -1 9 3 0 , Α '-ΙΔ '].
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Σ τά έντυπα που διευθύνει ό Πουρνάρας:
στή Σοσιαλιστική Εγκυκλοπαίδεια (1928):
Γκέντ, Ζ., Δύο μέθοδοι σοσιαλισμού (17-19).
Ζωρές, Ζ. - Γκέντ, Ζ., Δύο μέθοδοι σοσιαλισμού (41 -4 3 ώς 69 -7 0 ).
Ζωρές, Ζ., 7ο φιλοσοφικό πνεϋμα της Γαλλικής Έπαναστάσεως (5-

8 ).
Κάουτσκυ, Κ., Ό ίστοριχός 'Υλισμός [ό πρόλογος στό: Die materialistische Geschichtsauffassung] (8 1 -8 4 , 1 01-103).
Λαφάργκ, Π., Τό δικαίωμα της άναπαύσεως (15 ώς 79-80).
Λένιν, Ν., 'Υλισμός χαί Έμπειριοχριτικισμός, πρόλ. Α. Ντεμπόριν
(1 -4 ώς 122-128).
Μάρξ, Κ., Ή Ά για Οικογένεια, μτφ. Π. Πικρού (49-51).
Πλεχάνωφ, Γ ., Τα θεμελιώδη ζητήματα τοϋ Μαρξισμοΰ, πρόλ. Δ.
Ριαζάνωφ, μτφ. Δ . Νόβα (9-1 2 ώς 129-136).
Ραπποπόρ, Κ., Ή φιλοσοφία τοϋ Μ άρξ (1 2 -1 5 ώς 4 4 -4 5 ).
Ριαζάνωφ, Δ ., Μάρξ χαί Λασσάλ (6 5 -6 8 , 8 5 -9 0 ).
------, Μάρξ xai Μπαχούνιν (9 7 -1 0 0 , 1 13-118).
στήν Κοινωνική Έρευνα :
Μπουχάριν, Ν., « Ό Γκαΐτε υπήρξε πραγματικός έπαναστάτης;» (άρ.
11-12, Φεβρ. 1933, 3 2-34).
Ρολλάν, Ρ. - Μπαρμπύς, Α. - Άντλερ, Φ ., «Το παγκόσμιον συνέδριον
κατά τοΰ πολέμου» (άρ. 6, Αΰγ. 1932, 2 4 -2 9 ).
άπό τίς έκδόσεις τοΰ Ανεξάρτητου καί τής Κοινωνιολογικής xai Πολιτικής
Έγκυκλ οπαίδει ας : 7
[άνυπόγραφο], Ζάν Ζωρές, ή ζωή xai τό εργον του, ’Αθήναι 1934.
Ά ν τλερ , Μ., Δημοκρατία πολιτική χα'ι δημοκρατία κοινωνική, μτφ. Ν.
Νικολαΐδη, Αθήναι 1934.
Καβεράου, Ζ., Κοινωνιολογική Παιδαγωγική, μτφ. Μ. Παπαμαύρου,
A ', Β ' , Αθήναι 1934 [=S. Kawerau, Soziologische Padagogik, Leipzig
21924].
Κάουτσκυ, Κ., Τό άγροτικόν ζήτημα, μτφ. Ν. Άγκρίκολα, Αθήναι
1934.

7.
Βλ. γιά παράδειγμα Μ. Ντίννικ, « Ή απολογία τής βαρβαρότητος καί αί θεωρίαι τοϋ Όσβαλδ Σπένγκλερ», Κοινωνιολογική χαί Πολιτική Έγχυχλοπαίδεια, άρ. 6
(Ίούν. 1934), 97-103
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Λουνατσάρσκυ, Ά ., Εισαγωγή στην ιστορία τών θρησκευμάτων, μτφ.
X. Βάτη, Άθηναι 1934 (βλ. καί παραπάνω σ. 362).
Μάρξ, Κ., Ή άθλιότης τής φιλοσοφίας, μτφ. Δ . Πουρνάρα, Άθηναι
1934.
Μπέερ, Μ., Ιστορία τών κοινωνικών άγώνων εις τήν αρχαιότητα, μτφ.
Θ. Τσαβέα, Άθηναι 1934 [=Μ. Beer, Histoire générale du socialisme et
des luttes sociales, μτφ. M. Ollivier, 1, Paris 1930].
Μπόρχαρντ, Ί . , Εισαγωγή εις τόν έπιστημονικόν σοσιαλισμόν, μτφ. Θ.
Τσαβέα, Άθηναι 1934 (βλ. κα'ι παραπάνω σ. 366).
Πλεχάνωφ, Γ ., Ιστορικός υλισμός, μτφ. Θ. Δράκου, πρόλ. Δ . Πουρνά
ρα, Άθηναι 1933.
Πιαντκόφσκυ, Σ ., 'Ιστορία τής Ρωσσικής έπαναοτάσεως, μτφ. Θ.
Τσαβέα, Άθηναι 1934.
Ράιχ, Γ ., Σεξουαλική κρίσις, μτφ. Θ. Τσαβέα, Άθηναι 1933.
Ρώσσελ, Μπ., Ό γάμος καί ή ήθική, μτφ. Θ. Τσαβέα, Άθηναι 1934.
Γ ιά τίς μεταφράσεις τοΰ « Άκαδημαικοϋ» βλ. παραπάνω σ. 362.

Η «Π ΡΑ ΓΜ Α ΤΙΚ Η ΛΑ Ϊ ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ »
T O T « Α Γ Ρ Ο Τ ΙΣ Μ Ο Ϊ» 1

«...1). Τήν παράδοσιν τής πολιτικής εξουσίας εις τήν άγροτικήν τάξιν κα'ι γενικώς εις τούς εργαζομένους πληθυσμούς, πού άποτελοΰν
τήν μεγάλην πλειοψηφίαν τών κατοίκων κα'ι δημιουργούν τήν οΐκονομικήν καί κοινωνικήν ζωήν καί πρόοδον τοΰ τόπου.
Ή άγροτική τάξις άναλαμβάνουσα τήν διακυβέρνησιν τοΰ τόπου
θά μεταβάλη τό Κράτος άπό Κράτος - Χωροφύλακα - Στρατοκράτην - Εΐσπράκτορα - Διαφθορέα εις Κράτος παραγωγικον καί εις
Πολιτείαν παραγωγής καί έργασίας διά τοϋ περιορισμού τών στρα
τιωτικών δαπανών, τής μονοπωλήσεως τών κυριωτέρων γεωργικών
προϊόντων, τής καταγγελίας καί άκυρώσεως όλων τών σκανδαλωδών
συμβάσεων, τής άποδόσεως τών άκαλλιεργήτων έκτάσεων εις τούς

1. [Τ ί είνε καί τί επιδιώκει, 55-58].
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έχοντας ανάγκην άγρότας, της συγχωνεύσεως τών περιττών υπηρε
σιών, της αμέσου κρατικοποιήσεως τών μεγάλων έκμεταλλευτικών
εταιριών, της έγκαθιδρύσεως ένός πανίσχυρου υπουργείου παραγω
γής, έκ τοϋ οποίου θά προέλθη ή όλοκλήρωσις της άγροτικής πολιτι
κής καί ή έφαρμογή τών άρχών τοΰ Άγροτισμοΰ έπί τοΰ έθνικοΰ
έπιπέδου.
2). Πρός έπίτευξιν τοΰ σκοποΰ τούτου, άπαραιτήτου διά τήν
πραγματοποίησιν τοΰ ιδεώδους τοΰ Άγροτισμοΰ, τό Άγροτικόν
Κόμμα έμμένει πιστόν εις τόν Κοινοβουλευτισμόν, μολονότι πιστεύει
ότι τά προσωπικά κόμματα καταλαμβάνουν κατέχουν συχνάκις τήν
άρχήν άντισυνταγματικώς καί παρανόμως, παραβιάζοντα καί αύτούς τούς ψηφιζομένους ύπ’ αύτών καταστατικούς Χάρτας δικαιολο
γούν δέ ούτω οίονδήποτε μέσον πρός άντίδρασιν τοΰ λαοΰ κατά τών
παρανομιών τούτων καί κατάληψιν τής έξουσίας. Παρά τήν ύπονόμευσιν τοΰ κοινοβουλευτικού καθεστώτος ύπό τών αύθαιρεσιών τών
προσωπικών καί τών πλουτοκρατικών κομμάτων, παρά τά φασιστι
κά πραξικοπήματα πού έκτρέφει καί δημιουργεί ή κεφαλαιοκρατία
πρός ύποστήριξιν τών συμφερόντων της, τό Άγροτικόν Κόμμα δέν
άποβλέπει εις βιαιότητας καί αύθαιρεσίας, άλλά έπιδιώκει εΐρηνικώς
καί διά τών νομίμων μέσων νά έφαρμόση τό άνακαινιστικόν πρό
γραμμά του, άναλαμβάνον τήν άρχήν, πρόγραμμα θέτον έκποδών τήν
παντοδυναμίαν τής πλουτοκρατίας, άλλά καί ξένον έπίσης πρός τόν
Κομμουνισμόν καί πρός τήν ’Αναρχίαν, τήν όποίαν άκριβώς έπιτρέπει καί δημιουργεί ή οικονομική καί κοινωνική άστάθεια τοϋ κεφα
λαιοκρατικού καθεστώτος.
3). Σκοπός τοΰ Άγροτισμοΰ καταλαμβάνοντος τά ήνία τοϋ Κρά
τους εϊνε νά θέση τέρμα εις τήν έκμετάλλευσιν τής έργασίας άπό τό
κεφάλαιον, νά έγκαθιδρύση κοινωνίαν μέ δικαιοτέραν κατανομήν τών
άγαθών καί εις τήν όποίαν δέν θά δύνανται ολίγοι εύνοούμενοι νά
πλουτίζουν άπό τόν ιδρώτα καί τούς κόπους τών πολλών. Βεβαίως
τοΰτο δεν εϊνε δυνατόν νά έπιτευχθή άμέσως, άλλά μέ διαφόρους
σταθμούς έξελίξεω ς — καθ’ ους θά πραγματοποιήται προοδευτικώς
τό ιδεώδες τής νέας κοινωνίας. Πρός τοΰτο, ώς πρώτον καί κύριον
μέλημά του θά εϊνε νά προστατεύση τήν έργασίαν τών χωρικών,
έργατών, ύπαλλήλων, μικροεπαγγελματιών καί βιοπαλαιστών τής
υπαίθρου καί τών πόλεων, νά προάσπιση τά συμφέροντα τών άγρο-
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τών διά μέτρων ύπερ άναπτύξεως της μικρας ιδιοκτησίας της γης,
καθιερουμένης έπισήμως της ιερός άρχής, δτι ή γη πρέπει νά άνήκη
εις τούς καλλιεργητάς της, οί όποιοι νά δύνανται νά διαθέτουν τό
προϊόν της έργασίας των, χωρίς νά γίνωνται άντικείμενον έκμεταλλεύσεως καί άδικαιολογήτων έπιβαρύνσεων, πού δυσχεραίνουν τήν
διάθεσιν τών προϊόντων έπωφελώς ΰπερ τών παραγωγών.
4). Ή όργάνωσις τής παραγωγής πρέπει νά γίνη με βάσιν τήν
έξυπηρέτησιν τών γεωργών καί τήν προστασίαν τής μικροϊδιοκτησίας, άλλά καί με καλυτέραν ρύθμισιν τών σχέσεων τοϋ παραγωγικοΰ
κόσμου καί τών καταναλωτών, ώστε νά μή ΰπερτιμώνται τά είδη
καταναλώσεως, χάριν τών διαμέσων καί τών αισχροκερδών, άλλά με
σύστημα έξυπηρετοΰν τόσον τόν γεωργικόν πληθυσμόν, δσον καί ολό
κληρον τήν μάζαν τών έργαζομένων.
Γενικώς τό Άγροτικόν Κόμμα διά της καθόλου πολιτικής καί
τών βασικών άρχών του, θέλει νά έγκαταστήση εις τήν Ελλάδα
πραγματικήν λαϊκήν δημοκρατίαν στηριζομένην εις τήν λαϊκήν μά
ζαν τών έργαζομένων, τήν όποίαν καί άποβλέπει νά έξυπηρετήση διά
τής καθιερώσεως κρατικού μηχανισμού περισσότερον δημοκρατικού
καί λαϊκοϋ, ώστε νά παύση τό Κράτος νά είνε άποκλειστικόν δργανον
μιας ολιγάριθμου μερίδος ισχυρών κεφαλαιοκρατών καί νά άποβή
προστάτης καί πατήρ τοϋ λαοΰ τών τόσον σκληρώς καταπιεζομένων.
5). Εις τήν σημερινήν κεφαλαιοκρατικήν κοινωνίαν, τό Κράτος,
ολόκληρος ή καταθλιπτική μηχανή του, πολιτική, διοικητική, δικα
στική, κοινωνική, οικονομική, κατέστη δπλον καί μέσον βίας πρός
ΐκανοποίησιν τών ορέξεων μιας σπείρας, μιας κοινής ληστοσυμμορί
ας, ή όποία δεν τίθεται έκτός νόμου μόνον, διότι κυβερνά καί νομοθε
τεί αύτή ή ιδία διά τών άνδρεικέλων της.
Ό Άγροτισμός μεταρρυθμίζων αύτάς τάς βάσεις τής κοινωνίας
καί έγκαθιδρύων νέαν, δικαιοτέραν καί ήθικωτέραν, θά δώση καινούργιαν ώθησιν εις τήν άναγέννησιν τοΰ Έθνους, διότι θά τοΰ άναπτερώση τό άτομικόν καί όμαδικόν φρόνημα, θά ώθήση πρός έργασίαν καί άνάπτυξιν κάθε ζωντανήν δύναμιν, θά διευρύνη τό πεδίον
δράσεως τών σήμερον έγκαταλελειμμένων παραγωγικών τάξεων, θά
τάς ένθαρρύνη πρός τόνωσιν τής πρωτοβουλίας των, θά έξεύρη νέους
πλουτοπαραγωγικούς πόρους, πρός έξασφάλισιν τής εύημερίας τοΰ
έθνους καί τών πολιτών πού έργάζονται καί δχι τών ολίγων έκείνων
πού δεν έργάζονται, δπως συμβαίνει δυστυχώς σήμερον...»

7. ΤΟ ΜΕΤΕΩΡΟ ΒΗΜΑ TOT ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ
α) Ή « Ένωση Λαιχής Δημοκρατίας». (1941):
«Οΐ σκοποί μας», «Το νόημα τής λαϊκής δημοκρατίας», «Πολιτικός προσα
νατολισμός», στό: Ε.Λ.Δ., άρ. 1 (Ίούν. 1943), 1 -4 [καί ανατύπωση:
Λαιχή Πάλη, όργανο τοϋ Θεσσαλικοΰ Γραφείου τής Κ Ε τής Ε .Λ .Δ .,
Άπρ. 1944],

Λαΐχή Δημοκρατία, δελτίο τοϋ Κεντριχοϋ Γραφείου Διαφωτισμού της
ΕΛΔ, άρ. 1 (Φεβρ. 1944).
Ή γένεση της ΕΛΔ, εκδ. Κεντρικού Γ ραφείου Διαφωτισμού τής Ε Λ Δ , Ά&ή
να 1944.

Ή Μάχη, δργανο της Κ Ε της ΕΛΔ (1942 -1 9 4 4 ).
Ε Λ Δ , Θέσεις γιά τ ά Δεκεμβριανά, Ά&ήνα 1945.
Τσιριμώκος, Ή λ ., ’Α ντιφασιστικά, Α ', Ά&ήνα 1945, Πρόλογος: «Τά προ
βλήματα τής αντιφασιστικής πάλης, χτές καί σήμερα», Ι Ι Ι - Χ Χ Ι Ι Ι .
------, Ή γραμμή μας (1 9 4 1 -1 9 4 5 ), Αθήνα 1945.
Σωμερίτης, Στρ., Λαιχή Δημοκρατία και Σοσιαλισμός, Αθήνα 1945.
β) Το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Ελλάδος (βλ. παραπάνω σ. 559):
*Σοσιαλιστική Φλόγα, δργανο της Κ Ε . τοΰ Σ Κ Ε (1 9 4 2 -1 9 4 4 ).
γ) Το Έ παναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδος (Ά π ρ . 1 9 4 3 ):1

1
Μέ τή διάσπαση τής « Έπαναστατικής Παράταξης τοΰ ΚΚΕ» (είχε σχηματισβεΐ τό καλοκαίρι τοΰ 1942 καί έξέδιδε τη Νέα Έποχή- βλ. τό 6ο φύλλο, 12-121942) το μικρότερο μέρος ύπό τον Καστοριάδη (βλ. παραπάνω σ. 451) έντάσσεται
στην όμάδα τοΰ Στίνα καί τό μεγαλύτερο ύπό τόν Κ. Άναστασιάδη συγκροτεί τό
«Έπαναστατικό Σοσιαλιστικό Κόμμα τής Ελλάδας» (Άπρ. 1943) πού άπό τόν
Σεπτέμβριο τοΰ ίδιου έτους τιτλοφορείται «Επαναστατικό Σοσιαλιστικό (Κομμου
νιστικό) Κόμμα τής Ελλάδας», μέ γραμματέα τόν Θωμά Άποστολίδη (βλ παραπά
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Σοσιαλιστική Ιδέα, δργανο τής Κ Ε τοΰ ΕΣΚΕ, άρ. 1 (7-4 -1 9 4 3 ) ώς άρ. 7
(2 4-8-1943), όπου καί:
Ε Σ Κ Ε , « ’Αποφάσεις τής Συνδιάσκεψης» (άρ. 3, 2 0 -5 -19 43 , 1-2).
Κόκκινη Σημαία, δργανο τής Κ Ε τοΰ ΕΣ(Κ)ΚΕ, άρ. 8 (2 3 -9 -1 9 4 3 ) ώς άρ.
15 (2 4-11-194 4 ), δπου καί:
[Β . Άναστασιάδης], «Πολιτική καί Παπυρολογία» (άρ. 13, 8 -6 1944), 4.
[Κ. Άναστασιάδης], « Ή προδοσία τοΰ Λιβάνου» (άρ. 13, 1-2).
[ Ά . Γρηγορογιάννης], «Άστικοδημοκρατική φάση καί έπανάσταση»
(άρ. 15, 24-1 1 -1 9 4 4 , 1).
Ε Σ (Κ )Κ Ε , «Άπόφαση τοΰ συνεδρίου» (άρ. 8 , 3-6) [τά περισσότερα
φύλλα άπό τά δύο αύτά έντυπα άναδημοσιεύονται στό Δελτίο γιά τά
ζητήματα τοΰ Σοσιαλισμοΰ, άρ. 5 ( Ίάν.-Μάρτ. 1989), 53-84 , με ει
σαγωγή τοϋ Κ. Άναστασιάδη].
δ) ΕΛΔ-Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Απρίλιος 1945):
Ε Λ Δ -Σ Κ Ε , Διακήρυξη, Αθήνα 1945.
Σβώλος, Ά .-Τ σ ιρ ιμ ώ κ ο ς, Ή., Σοσιαλιστική Πολιτική. Δύο λόγοι, Αθήνα
1945, εκδ. Μάχης.
Σβώλος, Ά λ ., Ή ιστορία μιας προσπάθειας, Αθήνα 1945.
Μάχη, Β ' περίοδος, καθημερινό δργανο τής Ε Λ Δ -Σ Κ Ε , άρ. 1 (4 -1 0 -1 9 4 5 ).
Σοσιαλιστής, εβδομαδιαίο δργανο τής ΕΛ Δ-ΣΚ Ε Μακεδονίας (1945).

Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, μηνιαίο θεωρητικό δργανο τής ΕΛΔ-ΣΚΕ, νέα
περίοδος, Α ', άρ. 1 (Ίο ύ λ . 1945)· βλ. παρακάτω σ. 596.
ε) α Επιτροπή τής Προπαρασκευής Πανσοσιαλιστικοΰ Συνεδρίου Ελλά
δας» (Μάιος 1945) καί αΣοσιαλιστική Έργατική Ένωση» (Αΰγ. 1 9 4 5 ):2

νω σ. 520) καί ήγετικά στελέχη τούς Κ. Άναστασιάδη, Άχ. Γρηγορογιάννη (βλ
παρακάτω σ. 595), Τ. Ν. Τσαβέα (βλ. παρακάτω σ. 599), Ήλ. Παρασκευά (βλ.
παραπάνω σ. 566) καί νεολαίους τούς Γ. Δαλαβάγγα καί Δ. Λιβιεράτο (βλ. παραπά
νω σ. 492). Τήν άνοιξη τοΰ 1945 ή όμάδα διαλύεται καί τό μεγαλύτερο μέρος (ύπό
τόν Γρηγορογιάννη) προσχωρεί στήν ΕΛΔ-ΣΚΕ (ένώ ό Άναστασιάδης έντάσσεται
στό ΣΚΕ τοΰ Πασαλίδη), άπό τήν όποία θά άποχωρήσει ή « Έπαναστατική Διεθνιστική Παράταξη της ΕΛΔ-ΣΚΕ» καί θά μετάσχει στή σύσταση τοΰ ΚΔΚΕ (βλ
παραπάνω σ. 492).
2.
Τό μεγαλύτερο μέρος της ΣΕΕ προήλθε άπό τόν κύκλο της εφημερίδας Ελεύ
θερη Ζωή, «εβδομαδιαίας επιθεώρησης τών ζωτικών προβλημάτων της έλληνικής
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Δελτίο τής Έπιτροττης Προπαρ. Πανσοσιαλιστικοΰ Συνεδρίου, άρ. 1 ( Ίούν.
1945), άρ. 2 (Ίο ύ λ . 1945).
Καζαντζάκης, Ν., « Ό μόνος δρόμος σωτηρίας γιά τήν Ε λλάδα είναι ή
ένωση όλων τών σοσιαλιστών», Ελεύθερος, 2 5 -6 -1 9 4 5 , 1.
------, « Ό έκλεχτός τής ιστορίας», Σοσιαλιστικός Άγώνας, 19 -9 -19 45 , 1.
Σοσιαλιστική Έργατική Έ νω ση, Σοσιαλιστικό Μανιφέστο, ’Αθήνα 1945
(βλ. καί τήν έπανέκδοση, με κείμενα τοϋ Καζαντζάκη, Λευκωσία-Lund
1974, έπιμ. Μεσεβρινοΰ).
στ) « ’Επιτροπή Συνεργασίας Σοσιαλιστικών και Άγροτικών Κομμά
των» (Αΰγ. 1945)· βλ. παρακάτω σ. 608.
ζ) Σοσιαλιστικό Κόμμα-ΕΛΔ (Ία ν . 1946):
Μάχη.
Σοσιαλιστική ’Ε πιθεώρηση (βλ. παρακάτω σ. 564).
Σ Κ -Ε Λ Δ , Βασικές άρχές, ’Οργανισμός, Πολιτική γραμμή ( Αποφάσεις τής
Συνεδριακής Συνδιάσκεψης τοϋ Κόμματος, 4-9 τοΰ Γενάρη 1946),
’Αθήνα 1946.
Σ Κ -Ε Λ Δ , Σχολή Στελεχών, Συνοπτική ιστορία τοϋ σοσιαλιστικοΰ κινήμα
τος, ’Αθήνα 1946 [τό κείμενο συνέταξε ό ’Αχ. Γρηγορογιάννης].
Σκουριώτης, Γ . Δ .,3 Τί είναι και τί θέλει τό Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΛΔ,
’Αθήνα 1947.
Στήν άπόπειρα τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ νά σταθεί ώς «τρίτη δύναμη» στήν έγχώρια πολιτική σκηνή (πρβλ. L. Blum, «La Troisième force internationale», Le
Populaire, 6 -1 -1948, 1), σέ μια περίοδο που καί στήν Ε λλάδα γίνονται
άντιληπτές οί πολίτικες συνέπειες τής διείσδυσης τοΰ αμερικανικού κεφα
λαίου (βλ. καί Ο. Ν. Haberl - L. Niethammer, Der Marshall-Plan und die
europaische Linke, Frankfurt a.M. 1986), άσκεϊται πολεμική τόσο άπό τήν
πλευρά τής κομμουνιστικής Άριστερας (βλ. παραπάνω σ. 2 57, καθώς καί
τά άρθρα στό δργανο τής Κομινφόρμ Pour une paix durable, pour une démo
cratie populaire!: P. Hentgès, «La troisième force au service de Pimpérialisme», 1 5 -3-1948, 3· J. Cyrankievicz, «La trahison des socialistes de droite»,
15-6 -1 9 4 8 ,6 * άνυπόγραφο, «Les socialistes de Droite, ennemis de la paix et de

αναδημιουργίας»: Κ. Καλαντζόπουλος, Τέρπος Πηλείδης (βλ. παραπάνω σ. 459), Ν
Πουλιόπουλος καί Άγγ. Προκοπίου (βλ. παρακάτω σ. 656).
3. Βλ. έπίσης παραπάνω σ. 588.
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la démocratie», 1 -3-1 9 4 9 , 1) όσο καί άπό μετριοπαθέστερες σοσιαλιστικές
ομάδες πού άπευθύνονται στά Σοσιαλιστικά κόμματα καί τίς συναφείς κινή
σεις τής Δυτ. Εύρώπης γιά νά συνετίσουν τούς «συνοδοιπόρους» τών κομ
μουνιστών (βλ. Ν .Ρ ., «Οΐ αποφάσεις τοϋ Σ Κ -Ε Λ Δ . 'Η σταλινική τους το 
ποθέτηση», Πάλη τών τάξεων , 1 8 -5 -1 9 4 7 , 1/2· βλ. καί παρακάτω σ. 611 ■
πρβλ. L. Blum, «Les événements de Grèce en 1947», Le Populaire, 12-71 9 4 7 ,1 = L ’Oeuvre, VII, Pans 1963, 379-384· 0 . Merlat, «Positions sociali
stes en Grèce», La Revue Socialiste, άρ. 2 4 -2 5 -2 6 , Ίαν.-Μ άρτ. 1 9 4 9 ,1 9 3 204· M. Pivert, «Positions socialistes en Grèce. Un autre son de cloche», La
Revue Socialiste, άρ. 27, Ά π ρ. 1 949, 328-336· El. Tsirimokos, «Positions
socialistes en Grèce. Epilogue», La Revue Socialiste, άρ. 29, Ίούν. 1949,
82-96· βλ. έπίσης D. Haar, «De France à Tsaldaris», La Bataille Socialiste, άρ.
7, 29-8 -1 9 4 7 , 3).
η) « 'Ανεξάρτητη Σοσιαλιστική 'Ομάδα» (1 9 4 6 ):4
Πρώην έλδικός, « ’Επιστολή», Παρόν, άρ. 16 (1 -9 -1 9 4 6 ), 8 7 -8 9 [άπό τή
μειοψηφία πού κατηγορεί γιά «σταλινισμό» τήν ήγεσία τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ ].
Παπαιωάννου, Στρ. - Μηλιάδης, Γ .5 κ.ά., Οΐ διαφορές μας πάνω στην πολι
τική γραμμή τοϋ Σοσιαλιστικοΰ Κόμματος ΕΛΔ, ’Αθήνα 1946.
’Ανεξάρτητη Σοσιαλιστική Όμάδα, Διακήρυξη καί βασικές άρχές, ’Αθήνα
1947 (πρβλ. Πάλη τών τάξεων, 2 9 -6 -1 9 4 7 , 2).
θ) Τό Σ Κ -Ε Λ Δ στά πλαίσια τής «Δημοκρατικής Παράταξης» (1950):
Σ Κ -Ε Λ Δ , Στήν υπηρεσία τοΰ Λαοΰ. Τό πρόγραμμα τοϋ Σοσιαλιστικοΰ
Κόμματος ΕΛΔ, Αθήνα 1950, εκδ. τής Μάχης.
πρβλ. Σοσιαλιστική Νεολαία Πειραιά, Ή Σοσιαλιστική Νεολαία ( Όργά
νωση Νέων τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ), Πειραιάς 1952.

4. Γιά τον ήγέτη της Στρ. Παπαιωάννου βλ. τον Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 400/401
αύτοΰ τοΰ ίργου. Πρβλ. τή διάλεξή του (έκδοση τής Κοινότητος): Οί αύτοδιοιχούμενοι όργανισμοί, Άθηναι 1930.
5. Ό Γιάννης Μηλιάδης ( Αθήνα 1895 -), συνεργάτης ήδη τοϋ Λυτρωμοϋ καί τοΰ
Σήμερα (βλ. παρακάτω σ. 652), ύπήρξε ιδρυτικό μέλος τής ΕΛΔ καί πρόεδρος τήί
έπιτροπής της γιά τήν έπεξεργασία προγράμματος (βλ. Σοσιαλιστική ’Επιθεώρηση,
Α', 249) καί είχε κιόλας διαφωνήσει μέ τή στάση τοΰ κόμματος στά «Δεκεμβριανά»
(οΐ ιδιόχειρες σημειώσεις του στό περιθώριο τοΰ κειμένου: ΕΛΔ, Θέσεις, είναι άκρως
διαφωτιστικές). Μετά τό βραχυφλεγές έγχείρημα τής «ΑΣΟ» θά ένταχθεϊ στό Κόμμα
τών Προοδευτικών Φιλελευθέρων καί θά έπιφυλλιδογραφεΐ στό δργανό του Προοδευ
τικός Φιλελεύθερος (1950).
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α) ΕΛ Δ : Η «ΛΑ Ϊ ΚΗ Δ Η Μ Ο Κ ΡΑ ΤΙΑ ..1

«1.— Ή ΕΛ Δ είνε Σοσιαλιστική. Πιστεύει πώς μόνο ή σοσιαλιστι
κή όργάνωστ) της κοινωνίας θά έξασφαλίσει τήν κοινωνική δικαιοσύ
νη, τή λαϊκή εύημερία, τήν ήθική καί πνευματική πρόοδο, τήν ειρήνη
καί τήν ένότητα’ τών λαών.
2 .— Ή Ε Λ Δ ζητεί ριζική άλλαγή καί όχι 'μεταρρυθμίσεις’ μέσα
στο πλαίσιο τοϋ άστικοΰ καθεστώτος: Ά λλαγή στό φορέα της πολι
τικής έξουσίας μέ τήν άνοδο τών λαϊκών τάξεων καί κατάργηση της
κεφαλαιοκρατικής βάσης της οικονομίας.
3 .— Ή ΕΛ Δ είνε Δημοκρατική. Πιστεύει στήν πολιτική έλευθερία καί τό δημόσιο έλεγχο. Μά ή άληθινή δημοκρατία προϋποθέτει
τήν κατάργηση τών οικονομικών προνομίων. Έ τ σ ι ή ΕΛ Δ θέτει οχι
τό σοσιαλισμό μές στή δημοκρατία μά τή δημοκρατία μές στό σοσι
αλισμό.
4 .— Ή ταξική βάση της ΕΛ Δ είνε λαϊκή. Τό έργο της δημιουρ
γίας τών προϋποθέσεων γιά τήν άνοικοδόμηση της νέας κοινωνίας
άνήκει πρώτιστα στό προλεταριάτο. Μά — ιδίως σέ χώρες μέ τήν
κοινωνική διάρθρωση της Ελλάδος— τό έργο αύτό άνήκει έπίσης
στίς πολυάριθμες άλλες λαϊκές τάξεις (άγρότες, βιοτέχνες, πνευμα
τικούς έργάτες κτλ.) πού συνειδητοποιούνται άντικαπιταλιστικά. Ή
ΕΛ Δ άποτελεΐ τήν πολιτική έκφραση αύτης της άντικαπιταλιστικής
ένότητας.
5.— Ή ΕΛ Δ προγραμματίζει τή Λαϊκή δημοκρατία,2 σάν πρώ
το σταθμό στήν πορεία γιά τίς αύριανές σοσιαλιστικές μορφές. Ή
ΕΛ Δ χαρακτηρίζεται α) άπό τήν άνοδο στήν πολιτική έξουσία τών
λαϊκών τάξεων, β) άπό τήν έθνικοποίηση τών μοχλών τοΰ οικονομι
κού όργανισμοΰ (βιομηχανικό, τραπεζικό κεφάλαιο μεταφοράς,
άσφαλίσεις κλπ.), γ) άπ’ τήν συνύπαρξη της μικρής ιδιοκτησίας
(άγροτικής, βιοτεχνικής κλπ.) καί τήν προώθηση καί άνάπτυξη της
συνεταιριστικής μορφής της...»

1. [«Οΐ σκοποί μας», 1].
2. [Βλ. Ε Λ Δ -Σ Κ Ε , Διακήρυξη, 2/3].
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β) Σ Κ -Ε Λ Δ : ΤΟ «ΚΟΜΜΑ ΤΗ Σ Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Τ ΙΚ Η Σ
Π ΡΩ ΤΟ Π Ο Ρ ΙΑ Σ »1

«Άρθρο 1.— Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΛ Δ στηρίζεται στίς άρχες
τοϋ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού καί, σύμφωνα μ’ αύτές, καθορίζει
τούς σκοπούς καί τή δράση του.
Άρθρο 2 .— Τελικός σκοπός πού έπιδιώκει τό Κόμμα είνε ή με
τατροπή τοϋ κοινωνικού καθεστώτος σε σοσιαλιστικό, δηλαδή ή δη
μιουργία μιας κοινωνίας, όπου τά μέσα της παραγωγής θά άνήκουν
στό κοινωνικό σύνολο καί θά ύπηρετοΰν τίς άνάγκες της ολότητας.
Στό κοινωνικό αύτό σύστημα δεν θά ύπάρχουν πια κοινωνικές τάξεις,
ούτε έσωτερικές άντινομίες. Θά έξασφαλίζεται σ’ αύτό ή έλευθερία,
ή κοινωνική δικαιοσύνη, ή λαϊκή εύημερία, ή ήθική καί πνευματική
πρόοδος, ή ειρήνη καί ή παγκόσμια ένότητα τών λαών, ένώ ταυτό
χρονα τό άτομο θά εχη τή δυνατότητα νά πετύχη τήν πλήρη άνάπτυ
ξη της προσωπικότητάς του.
Άρθρο 3 .— Ή έπικράτηση τοΰ σοσιαλισμοΰ είναι μιά ιστορική
άνάγκη γιά τήν άνθρωπότητα πού τή δημιουργούν οί ίδιες οί συνθή
κες καί ή έξέλιξη τοΰ καπιταλισμού. Ή έφαρμογή όμως τοΰ σοσια
λισμού είνε άδύνατο νά γίνη μέ βαθμιαίες μεταρρυθμίσεις μέσα στά
πλαίσια τοΰ άστικοΰ καθεστώτος. Θά πραγματοποιηθη μέ τή ριζική
άλλαγή στίς σχέσεις ιδιοκτησίας καί τήν κατάργηση της σημερινής
καπιταλιστικής βάσης της οικονομίας. Τοΰτο δέν μπορεϊ νά γίνη
παρά μέ τήν άλλαγή τοΰ σημερινού ταξικοΰ φορέα της πολιτικής
έξουσίας, δηλαδή μέ τήν άνοδο στήν πολιτική έξουσία τών νέων
κοινωνικών δυνάμεων, τοΰ έργαζόμενου λαοΰ.
Άρθρο 4 .— Τό εργο της δημιουργίας τών προϋποθέσεων γιά τήν
άνοικοδόμηση της νέας κοινωνίας άνήκει πρώτιστα στήν έργατική
τάξη. Αύτή, χάρη στή θέση της μέσα στήν καπιταλιστική παραγω
γή, γίνεται ό κύριος ιστορικός φορέας τοΰ σοσιαλισμοΰ. Στήν πάλη
της ένάντια στόν καπιταλισμό διαμορφώνει τό σοσιαλιστικό κίνημα

1. [Σοσιαλιστικά Κόμμα Ε Λ Δ , Βασικές άρχές, 7-9].
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κι ώς τήν ολοκλήρωση τοϋ σοσιαλισμοΰ διατηρεί τήν πρωτοποριακή
άποστολή της μέσα στο σύνολο τοΰ έργαζόμενου λαοΰ. Στήν περίοδο
όμως τοϋ μονοπωλιακού καπιταλισμοΰ, καί μάλιστα σε χώρες μέ τήν
κοινωνική σύνθεση της Ελλάδας, ό άγώνας ένάντια στόν καπιταλι
σμό γίνεται άπό τήν έργατική τάξη μαζί μέ τά άλλα στρώματα τοΰ
έργαζόμενου λαοΰ (άγροτικά, βιοτεχνικά, κλπ.) πού ΰφίστανται τήν
κεφαλαιοκρατική έκμετάλλευση, τοποθετούνται άντικαπιταλιστικά
καί ένώνονται πολιτικά με τήν έργατική τάξη μέσα στό Σοσιαλιστι
κό Κόμμα.
Άρθρο 5.— Τό Κόμμα πιστεύει πώς ό σοσιαλισμός είνε συνυφασμένος μέ τή Δημοκρατία. Μέσα στά πλαίσια τοΰ άστικοΰ καθε
στώτος ό έργαζόμενος λαός μέ τήν συνεχή πάλη του πρός τήν κυρί
αρχη κοινωνική τάξη κατακτά τή δημοκρατία καί έξασφαλίζει τίς
θεμελιώδεις πολιτικές έλευθερίες του. ’Απέναντι στίς φασιστικές καί
ολιγαρχικές τάσεις της καπιταλιστικής τάξης ό έργαζόμενος λαός
γίνεται ή μόνη ζωντανή δύναμη της δημοκρατίας, πού μπορεϊ νά
έξασφαλίση τή διατήρηση καί τήν έπέκταση της, ώς πού νά φτάση
στήν ολοκληρωτική κατάκτηση της έξουσίας μέσα σ’ αύτή. Ή κατάκτηση αύτή της πολιτικής έξουσίας άπό τόν έργαζόμενο λαό θά εϊνε
τό άποτέλεσμα της μαζικής πολιτικής πάλης του. ’Ανεξάρτητα άπό
τόν ειρηνικό ή βίαιο χαρακτήρα τών διαφόρων φάσεών της, παίρνει
τήν άνάπτυξη καί τήν άποτελεσματικότητά της μέσα στή δημοκρα
τία. Σύμφωνα με τήν άντίληψη αύτή τό Κόμμα μας άποκλείει τή
μορφή τοϋ πραξικοπήματος μιας μειοψηφίας σάν μέσο της πολιτικής
πάλης. Καί υστέρα άπό τήν άνοδο τοϋ λαοΰ στήν πολιτική έξουσία ή
οικοδόμηση της σοσιαλιστικής κοινωνίας άπαιτεϊ τή συνειδητή συμ
μετοχή σ’ αύτήν όλων τών έργαζομένων καί τήν έξασφάλιση τών
πολιτικών έλευθεριών, γιά τήν ολοκληρωτική πραγματοποίηση της
δημοκρατίας.
Άρθρο 6 .— Ή πάλη γιά τήν άνατροπή τοΰ καπιταλιστικού κα
θεστώτος χάρη στίς κοινωνικοπολιτικές σχέσεις πού δημιούργησε ή
καπιταλιστική άγορά έχει χαρακτήρα παγκόσμιο. Δεσμοί ταξικής
άλληλεγγύης συνδέουν τους εργαζόμενους όλων τών χωρών. Ό έρ
γαζόμενος λαός όμως σέ κάθε χώρα άγωνίζεται γιά τήν πραγματο
ποίηση τοΰ Σοσιαλισμοΰ σ’ αύτήν, σύμφωνα μέ τίς ιδιαίτερες συνθή
κες πού τοΰ δημιουργοΰν οί έθνικοί όροι της χώρας του.
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Άρθρο 7.— Πρώτη άπό δλες τίς ηπείρους, ή Εύρώπη, άντιμετωπίζει στή σύγχρονη περίοδο τήν κοινωνική μεταβολή σάν άνάγκη
άμεση καί έπιτακτική. Τοΰτο προέρχεται άπό τήν παρακμή τοΰ
εύρωπαϊκοΰ καπιταλισμοΰ. Μέσα στα πλαίσια αύτών τών πανευρω
παϊκών συνθηκών ό σοσιαλιστικός μετασχηματισμός είνε αντικειμε
νικά ώριμος καί πολιτικά άναγκαϊος καί στήν Ελλάδα.
Άρθρο 8 .— Ή άνάγκη τοΰ σοσιαλιστικοΰ μετασχηματισμού της
έλληνικής κοινωνίας σέ συνδυασμό μέ τήν ύπαρξη σ’ αύτή σημαντι
κών κατηγοριών μικρής ΐδιοχτησίας, προσδιορίζει τό περιεχόμενο
τών έπιδιώξεων τοΰ Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΛ Δ . Έ τ σ ι τό Κόμ
μα προγραμματίζει τή Λαϊκή Δημοκρατία σαν πρώτο καί άναγκαΐο
σταθμό πρός τήν ολοκλήρωση της σοσιαλιστικής οργάνωσης της κοι
νωνίας.
Ή Λαϊκή Δημοκρατία χαρακτηρίζεται:
α ') Ά π ο τήν άνοδο στήν πολιτική έξουσία τών λαϊκών τάξεων,
β ') Ά π ο τήν έθνικοποίηση τών μοχλών τοϋ οικονομικού όργανισμοϋ (τραπεζιτικό κεφάλαιο, μεγάλη βιομηχανία, μεταφορές, άσφαλίσεις, μεγαλεμπόριο κλπ.).
γ ') Ά π ό τήν συνύπαρξη της μικρής ΐδιοχτησίας (άγροτικής, βιο
τεχνικής κλπ.) καί τήν προώθηση καί άνάπτυξη της συνεταιριστικής
μορφής τους.
Άρθρο 9 .— Τό Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΛ Δ είνε στήν Ελλάδα τό
κόμμα της σοσιαλιστικής πρωτοπορίας, πού συνειδητοποιεί τήν έλ
ληνική έργατική τάξη καί τά άλλα στρώματα τοΰ έργαζόμενου λαοΰ.
Τούς δείχνει τόν πολιτικό ρόλο τους καί τήν άνάγκη της άντικαπιταλιστικής ένότητάς τους καί τούς οδηγεί στήν κατάχτηση τής πολιτι
κής έξουσίας καί τήν πραγματοποίηση τοΰ σοσιαλισμοΰ».

8. ΣΚ-ΕΛΔ: Η ΣΤΝΟΧΗ TOT ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟΎ
ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στούς τακτικούς συνεργάτες της Σοσιαλιστικής Επιθεώρησης, ώς θεωρητι
κού οργάνου της Ε Λ Δ -Σ Κ Ε καί τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ , συγκαταλέγονται εκπρόσω
ποι της παλαιότερης καί της κατοχικής γενιάς τών σοσιαλιστών διανοουμέ
νων. Ό ’Αβραάμ Μπεναρόγιας (Λούντ Βουλγαρίας 1887 - Χολόν ’Ισραήλ
1979' βλ. τον Β ' τόμο, Α' καί Β ' μέρος, σ. 3 7 0 -371 καί 3 0 1 -3 0 3 αύτοΰ τοΰ
έργου) μετά τήν επιστροφή του άπο γερμανικό στρατόπεδο γενοκτονίας τών
Εβραίων μετέχει στή σύσταση της ((Σοσιαλιστικής Έργατικής Ένωσης»
πού θά λάβει μέρος στό ένοποιητικό συνέδριο τών σοσιαλιστικών οργανώ
σεων, άπό τό όποιο θά προκύψει τό Σ Κ -Ε Λ Δ καί όπου ό ίδιος θά συνταχθεΐ
με τήν έπικρατοΰσα κεντριστική τάση, δηλώνοντας τήν προσήλωσή του στίς
άρχες τοΰ «έπιστημονικοϋ σοσιαλισμοΰ» (τοΰτο ισχύει καί για τά άρθρα του
με ιστορικό, συνδικαλιστικό καί πολιτικό περιεχόμενο πού δημοσιεύονται
στή Μάχη· βλ. ’Ε λπίδες καί πλάνες, έπιμ. Θ. Μπενάκη, ’Αθήνα 1989,
191-214- βλ. άκόμη: «Τό 'σύστημα’ καί οί μεταρρυθμίσεις», 2 -1 -1 9 4 9 ,1 , σέ
συνέχειες, «Γύρω άπό τό Σ τ. Καλλέργη», 2 9 -5 -1 9 4 9 , 2). Ή ένεργός πα
ρουσία τοΰ Μπεναρόγια στή δραστηριότητα ένός κόμματος, πού δεν πέρασε
άλώβητο άπό τήν περιπέτεια τοΰ έμφυλίου πολέμου καί στή συνέχεια δέν
στάθηκε ικανό νά ήγεμονεύσει τό πεδίο της «νόμιμης» έκφρασης της ’Αρι
στερός (πρβλ. Κ. Κρεμέζη, ((Μια άπάντηση σ’ έναν παλιό 'σοσιαλιστή έργα
τικό’ ήγέτη», Ριζοσπάστης, 2 -1 2 -1 9 4 5 , 2), θά μποροΰσε νά θεωρηθεί ότι
βαθμιαία τόν έκανε νά ((αισθάνεται ξένος» με μόνη λυτρωτική δυνατότητα
τήν καταφυγή στό «πείραμα τοΰ ’Ισραήλ». Μ ετά τό πρώτο «άναγνωριστικό» ταξίδι, άπό τό όποιο προέρχονται οί ένθουσιώδεις έντυπώσεις του πού
κατέγραψε στή Μάχη , θά έγκατασταθεϊ μόνιμα στή Χολόν, όπου θά αρθρώ
σει τά κείμενα της τελευταίας φάσης τοΰ βίου του μέ καμβά τήν έμπειρία
του άπό τή νέα πατρίδα (κυρίως στήν ίσπανοεβραική έφημερίδα El Tiempo)
καί μέ νήμα τό «δημοκρατικό σοσιαλισμό» (πρβλ. « Ό Συνδικαλισμός στό
’Ισραήλ», Διεθνής Ζωή, Β ’ , 1959, 73 0 -7 3 1 , « Ή ιδιότυπη συνδικαλιστική
όργάνωση τοΰ ’Ισραήλ», Νέα Οικονομία, Ι Ε ’ , 1961, 8 7 2 -8 7 4 ). Ό ’Αλέ
ξανδρος Σβώλος (Κρούσοβο Μακεδονίας 1892 - ’Αθήνα 1956- βλ. παραπά
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νω σ. 5 66 χαί τόν Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 2 5 0-251 αύτοΰ τοΰ έργου), πρόε
δρος τής Π Ε Ε Α , υπουργός Οΐχονομιχών στήν κυβέρνηση Γ . Παπανδρέου,
πρόεδρος τής Ε Λ Δ -Σ Κ Ε χαί τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ προσδοχά τή «σοσιαλιστική
έπαναστατικότητα τών έργαζομένων καί τών πνευματικών άνθρώπων» για
τήν «έκμαίευση τής κοινωνικής μεταβολής» (μιας «μεταβολής μοιραίας για
τί τήν άπεργάζονται οί νόμοι τής κοινωνικής ροής») πού συνιστά τήν «ωραιό
τερη άνθρώπινη δικαιολογία τής ζωής» (Σ Κ -Ε Λ Δ , Βασικές άρχές, 5-6). Ό
Ήλίας Τσιριμώκος (Λαμία 1907 - ’Αθήνα 1 9 6 8 - βλ. καί παρακάτω σ.
65 3 ), ήγέτης τής Ε Λ Δ καί γ. γραμματέας τής Ε Λ Δ -Σ Κ Ε καί τοΰ Σ Κ Ε Λ Δ , διευθυντής τής Μάχης, αποσαφηνίζει τό περιεχόμενο τής «Λαϊκής
Δημοκρατίας» ώς «σταθμού μιχτής οικονομίας πού έγκαινιάζει τήν πορεία
πρός τό σοσιαλισμό» (« ’Αστικοδημοκρατικός», 11). Ό Στράτης Σωμερίτης
(βλ. παραπάνω σ. 561 ), διευθυντής καί πάλι τής Σοσιαλιστικής ’Ε πιθεώρη
σης, 2χει τήν έπίγνωση ότι δέν άρκεϊ νά «υπάρξει τό Σχέδιο τής Σοσιαλιστι
κής έφαρμογής», αν δεν «έτοιμασθεϊ τό ανθρώπινο έπιτελικό ύλικό χωρίς τό
όποιο ή έφαρμογή αύτή θάήταν άδύνατη» («Καινούργιο ξεκίνημα», 17). Ό
Κώστας Σκλάβος (βλ. καί παρακάτω σ. 6 4 4 ), μέλος τής Κ Ε τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ ,
πραγματεύεται προβλήματα τής θεωρίας τοΰ Marx (μεταφράζοντας έπίσης
τή Γερμανική ιδεολογία) καί άσκεΐ κριτική στή «χριστιανική άπολογητική
τής καπιταλιστικής παρακμής». Ό ’Απόστολος Βογιατζής (βλ. παραπάνω
σ. 574) ώς γ. γραμματέας τοΰ Άγροτικοΰ Κόμματος συνυπέγραφε τήν
ιδρυτική διακήρυξη τοΰ ΕΑΜ , ένώ όσο τό « ’Ανεξάρτητο ’Αγροτικό Κόμμα»
θά μετέχει στήν « ’Επιτροπή Συνεργασίας Σοσιαλιστικών καί Άγροτικών
Κομμάτων» θά φιλοξενεί κείμενά του ή Σοσιαλιστική 'Επιθεώρηση. Τό ίδιο
συμβαίνει καί με τόν Ά γγελο Άγγελόπουλο (Βλαχόραφτι Γορτυνίας
1904), μέλος τής «Σοσιαλιστικής Έλληνικής Έ νώ σεω ς», πού τό 1946 ιδρύ
ει τή Νέα Οικονομία * (βλ. τά βιβλία του: Σοσιαλισμός, ’Αθήνα 1944,
21945· Τά πρώτα μέτρα γιά τήν ’Α νασυγκρότηση, ’Αθήνα 1946· Ή έλλη
νική οικονομία xai οί σχέσεις της με τό έξωτερικό, Ά θ ή ν α 1946). Ό Ά χιλλέας Γρηγορογιάννης (Ζάκυνθος 1911), ήγετικό στέλεχος τοΰ Ε Σ Κ Ε καί
μέλος τής Κ Ε τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ , άναλαμβάνει νά άνιχνεύσει τήν ιστορική κατα
γωγή τοΰ «νέου ρεύματος» στή σκέψη τής Luxemburg (βλ. τή διδακτορική
του διατριβή: 7ο άλλοδαπόν χεφάλαιον εις οίχονομιχως άνεξελίκτους χώ

1.
01 συνεργασίες τών (φιλο)χομμουνιστών, σοσιαλιστών ή σοσιαλιζόντων κατα
γράφονται σέ διάφορα σημεία τοϋ παρόντος τόμου (Σωτηρίου, Σωμερίτης, Γρηγορογιάννης, Χριστούλα, Κόρακας x.i.) Για τήν ύλη της μετά τόν εμφύλιο πόλεμο βλ τόν
έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ ίργου.
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ρας, Άθηναι 1936, καί τήν ύφηγεσία του: Κοινωνικός σχετικισμός και Οικο
νομική έπιστήμη , Άθηναι 1940' βλ. έπίσης το βιβλίο του πού άφιερώνει στή
μνήμη τοϋ Θ. Άποστολίδη: Τό οικονομικό πρόγραμμα τοϋ έλληνικοΰ σοσιαλισμοΰ, Άθηνα 1947' πρβλ. A. Gregoroyanms, «The Socialist Movement in
Greece», Socialist World, 1, 1948, 7 9 -8 4 ). Ή Ρένα Χριστούλα, τακτική
συνεργάτιδα της Σοσιαλιστικής ’Ε πιθεώρησης σε θέματα οικονομικής πολι
τικής, δημοσιεύει στή σειρά «Σοσιαλιστικαί Μ ελέται» πού διευθύνει ό Ξεν.
Ζολώτας τίς μονογραφίες: Μία προσπάθεια άνανεώσεως τής μαρξιστικής
οικονομικής θεωρίας, Άθηναι 1 945' Ή θεωρία τής άξίας-εργασίας καί ό
Μαρξισμός, Άθηναι 1946. Για τούς Ά λ . Πήλιο [=Κ. Παπαιωάννου] καί
Βασ. Φράγκο βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
Σοσιαλιστική ’Επιθεώρηση, Α' (Ίο ύ λ . 1945 - Ίούν. 1 946), Β ' (Ίο ύ λ .
1946 - Δεκ. 1946), Γ ' (Ία ν . 1947 - Ό κτ. 1 947), βπου καί:
’ Αγγελόπουλος, Ά ., «Τό ενεργειακό πρόβλημα στό πρώτο οικονομικό
Σχέδιο» (Α ', 54-58).
------, «Κατευθύνσεις της έξωτερικής οικονομικής μας πολιτικής» (Α ',
38 8-3 91 ).
’ Ανδρουλιδάκης, Γ .,2 «Οί άγγλικες έκλογες» (Α ', 4 1 -4 3 ).
Άργυρόπουλος, Γ . - Καπασακάλης, Κ., « Ό προσανατολισμός στήν
άνοικοδόμηση» (Α ', 244-2 4 8 ).
Ά σ τέρης, Κ.,3 «Προτάσεις» (Α ', 266/267).
Βλάχος, Γ ., « Ή διεθνής Συνδιάσκεψη τών Σοσιαλιστικών Νεολαιών»
( Β ', 161-164).
Βογιατζής, Ά ., « Ή ένότητα τών συνεταιρισμών» (Α ', 3 7-38).
------, « Ή γεωργική έκπαίδευση» (Α ', 7 6-77).
------, « Ή ιδιοκτησία τής γής καί ή νέα τεχνική» (Α ', 166-171).
Βρεττός, Κ. [=Σκλάβος, Κ .], «Χριστιανική άπολογητική τής καπιτα
λιστικής παρακμής» ( Γ ' , 6 7 -7 0 ,1 2 6 -1 3 0 , 2 2 4 -2 3 1 , 286-2 9 0 ).
------, «Έ πιστήμ η καί Θρησκεία» ( Γ ' , 224-2 3 1 ).
Γαλέος, Μ.,4 « Ή σοσιαλιστική τακτική στόν πόλεμο κατά τών προνο
μίων» ( Β ', 89-9 1 ).
Γρηγορογιάννης, Ά χ .,5 «Κόμμα, πρωτοπορεία καί μάζα» (Α ', 18-24).

2 Βλ. παρακάτω σ. 408
3. Βλ. παρακάτω σ. 611.
4. Ό δικηγόρος Μηνάς Γ αλέος (βλ. άρθρα του στό Δ ελτίο τής « Επιτροπής
Προπαρασκευής») υπήρξε μέλος τής «Σοσιαλιστικής Έργατικής Ένωσης».
5. Βλ. ορισμένα άρθρα του στή Μάχη: «Τό μέλλον τοΰ άγγλικοΰ σοσιαλισμοΰ»
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«Γύρω άπο τον Ένγκελς» (Α ', 6 4 -6 8 ).
« ’Απόψεις πάνω στή δημοκρατική έπανάσταση» (Α ', 152-159).
«Ξένο κεφάλαιο καί οικονομική καθυστέρηση» (Α ', 198-202).
«Εισήγηση στον οργανισμό τοϋ Σ Κ -Ε Λ Δ » (Α ', 2 8 6 -2 9 0 ).
«Λένιν - Λούξεμπουργκ - Λήμπκνεχτ» (Α ', 30 8 -3 0 9 ).
« Ή πάλη τών τάξεων στήν ’Αγγλία» (Α ', 3 9 7 -4 0 4 ).
« Ή ιστορική καταγωγή τοΰ νέου ρεύματος» ( Β ', 1 19-127).

------, « Ό Λενινισμός καί τα Κομμουνιστικά κόμματα» ( Γ ', 133-136).
------, « ’Αμερικανικός ιμπεριαλισμός καί διεθνής άγορά» ( Γ ' , 164170).
------, «Ch. Bettelheim, La planification soviétique» ( Γ ' , 8 3 -85 ).
Ε Δ Λ -Σ Κ Ε , «Άπόφαση της ΚΕ» (A ', 29 -3 1 ).
------, «Άπόφαση τής ΚΕ» (Α ', 135/136).
------, «Σχέδιο τών βασικών άρχών τοΰ Κόμματος» (Α ', 200/201).
------, «Σχέδιο όργανισμοΰ τοΰ Κόμματος» (Α ', 201/202).
Εύελπίδης, Χρ., «Τό γεωργικό εισόδημα στήν Ε λλάδα» (Α ', 177179).
Κατζουράκης, Γ ., «Πνευματικά ζητήματα στό φώς της διαλεκτικής»
(Α ', 43 0 -4 3 2 ).
------, «Κρίση καί χρησιμότητα της φιλοσοφίας» ( Β ', 73-78).
Μάνεσης, Ά ρ ., « Ή κοινωνική σημασία τοΰ Άστικοΰ κώδικα» (Α ',
3 41 -3 45 ).
Μπεναρόγιας, Ά ., « ’Επαληθεύσεις καί διαψεύσεις» (Α ', 2 8 3 -2 8 5 ).
------, «Οικονομικός καί πολιτικός άγώνας» (Α ', 34 6 -3 4 8 ).
------, « Ή θεωρία της πάλης τών τάξεων καί τό Σ Κ -Ε Λ Δ » (Α ', 391 396).
------, « Ό έμφύλιος πόλεμος στήν Ελλάδα» ( Β ', 3 3-39).
Πήλιος, Ά λ ., « Ή κρίση τοΰ έπαναστατικοΰ σοσιαλισμοΰ» (Α ', 110119).
------, «Νευραλγικά προβλήματα τοΰ παγκόσμιου ιμπεριαλισμού στήν
Ά π ω Ανατολή» (Α ', 1 80-186).
Πλουμίδης, Μ., «Τό πρόβλημα κόμμα-μάζα στήν πράξη» (Α ', 131 134).
------, «Στοιχεία για τό λαϊκό κίνημα τής Κύπρου» ( Β ', 1 65-174).
Προκοπίου, Ά . (βλ. παρακάτω σ. 657).

(6-12-1947, 1)· «Ή έθνική ένότητα καί ή πάλη τών τάξεων» (24-4-1949, 1)
«Υπαρξισμός καί Μαρξισμός» (8, 15, 29-1-1950, 2).
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Ρήγας, Π., « ’Απ’ τήν άστική στή σοσιαλιστική τέχνη» ( Γ ' , 2 8 -2 9 ).6
Ρουσοπούλου, Ά ., «Γυναίκα καί έπάγγελμα» ( Γ ' , 4 3 -4 6 ).7
Σβώλος, Ά λ ., « Ή νομική λύση τής Π .Ε .Ε .Α .» (Α ', 3-8 ).
------, «Οΐ καταθέσεις» (Α ', 86 -8 7 ).
------, ((Συνταγματικά προβλήματα τής Εύρώπης» (Α ', 32 4-32 9).
------, «Το νέο Γαλλικά Σύνταγμα» ( Β ', 177-1 8 3, Γ ' , 11-16).
Σκλάβος, Κ .,,«Γ. Κορδάτος, Τά σημερινά προβλήματα τοΰ έλληνιχοΰ
λαοΰ» (Α ', 87-9 1 ).
------, « Ή οκτωβριανή έπανάσταση» (Α ', 145-151).
------, « Ή μαρξική θεωρία τής συσσώρευσης» (Α ', 224-2 2 7 ).
------, « Ή θεωρία τής συσσώρευσης καί ή πολιτική θεωρία τοΰ Μαρξι
σμού» (Α ', 330 -3 4 0).
Σκουριώτης, Γ ., «Οί κοινωνικές ασφαλίσεις» (A ', 172 -17 6).8
------, «Το νόμισμα στή σοσιαλιστική οικονομία» (Α ', 4 0 5 -4 0 9 ).
------, « Ή ιδιοκτησία, ή έπιχείρηση καί το εισόδημα στή σοσιαλιστική
οικονομία» ( Β ', 15-17).
------, « Ή οικονομική έλευθερία καί ή έργασία στή σοσιαλιστική οικο
νομία» ( Β ', 65-72).
------, « Ή άτομική εύημερία στή σοσιαλιστική οικονομία» ( Γ ' , 3842).
------, « Ό σοσιαλισμός καί το πρόβλημα τής έπανάστασης» (Γ ', 27 4 280).
Σ Κ -Ε Λ Δ , « Ή πολιτική γραμμή τοΰ Κόμματος» (Α ', 2 6 7 -2 6 9 ).
------, « Ή πολιτική κατάσταση καί το Κόμμα» (Α ', 2 7 0 -2 71 ).
------, «Απόφαση τής Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης» ( Γ ' , 101-102).
Σοσιαλιστική Νεολαία, « Άπόφαση τής Α' Πανελλαδικής Συνδιάσκε
ψης» ( Γ ' , 103-104).
[σύνταξη], «Σοσιαλιστική ’Επιθεώρηση» (Α ', 1-2).

6. Τήν Ϊ8ια περίοδο κυκλοφορεί άπό τόν σοσιαλιστικό εκδοτικό οίκο «Νέα Σκέ
ψη» τό δοκίμιο τοϋ Σόλ. Μαχρή, Τό κριτήριο τής τέχνης, ’Αθήνα 1946.
7. Ή Άγνή Ρουσοπούλου ήδη είχε ασχοληθεί μέ τό θέμα αύτό1Πρώτα στοιχεία
κοινωνικής πολιτικής xai εργατικής νομοθεσίας, ’Αθήναι 1937 πρβλ. « Ή γυναικεία
έργασία», Νέα Οικονομία, Ε ' (1951), 5-10. Γιάτήν έμπλοκή της στό «Σοσιαλιστικό
Σύνδεσμο» βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
8. Κατά τήν ϊδια περίοδο ό Γιάννης Δ. Σκουριώτης συνεργάζεται μέ τό περιοδικό
Νέοι Θεσμοί, όπως καί οΐ Άπ. Βογιατζής, Ήλ. Πετρακάκης κ 5
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Σωμερίτης, Σ τρ ., «Καινούργιο ξεκίνημα» (Α ', 16-17).
------, «L. Blum, L ’histoire jugera» (A ', 46).
------, «Το πρόβλημα τοΰ χρυσοΰ κανόνα» (Α ', 59-63).
------, «Δημοκρατία» (Α ', 101-105, 147-151).
------, « Ή Λαϊκή Δημοκρατία» (Α ', 249-252).
------, «Δημήτρης Γληνός» (Α ', 271).
------, « Ή Διεθνής» (Α ', 385-387).
------, « Έ ν α διεθνές πρόβλημα» ( Β ', 9 7-99).
------, «Σ. Σαράφης, ΕΛ Α Σ » ( Β ', 207).
------, « ’Απόψεις πάνω στο Ελληνικό ζήτημα» ( Γ ' , 1-3).
Τενεκίδης, Γ ., «Το Δόγμα Τροϋμαν καί 6 Ο ΗΕ» ( Γ ' , 3 6-38).
Τσαβέας, Θ.,9 « Ή λύση τοΰ Πολωνικού ζητήματος» (Α ', 4 3 -4 4 ).
Τσαβέας, T ., « Ή δημοκρατία καί ή άστική τάξη» (Α ', 228-2 3 4 ).
------, « Ό έλεγχος τής ιδιοκτησίας τοΰ τύπου» ( Β ', 96).
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α) Ο « Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ο Ν Ι Κ Ο Σ Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ » Ω Σ
«Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ Γ ΙΑ ΤΗ Σ Κ Ε Ψ Η Κ Α Ι Γ ΙΑ ΤΗ Δ Ρ Α Σ Η »1

« ...Ο ί ισ το ρ ικές συνθήκες πού, τ ά τε λ ε υ τα ία τέσ σ ερ α χρόνια, προκάλεσαν τήν ά νάπ τυξη το ϋ σοσια λιστικού κινήματος στήν 'Ε λ λ ά δ α καί
κα τέλ η ξα ν στή διαμόρφωση τοΰ Κ ό μ μ α τό ς μ α ς, προσδιορίζουν καί
το ρόλο τοΰ περιοδικοΰ μ ας μ έσ α στή συνολική σοσιαλιστική προσπ ά 
θεια . Ή φθορά τοϋ άστικοΰ κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς, ιδίω ς μ ε τον π ό λ εμ ο , ό
κλονισμός όλων τώ ν κα θιερωμένω ν ά ξιώ ν τοΰ κ α θ εσ τ ώ τ ο ς αύτοΰ, ή
α ύξηση τη ς λ αϊκή ς δυστυχίας καί κ α τα π ίεσ η ς, μ ε τετό π ισ α ν μ εγ ά λες
κοινωνικές δυνάμεις πρός τ ’ άριστερά. Έ τ σ ι εγινε δυνατή ή αναγέν
νηση το ΰ σο σ ια λιστικο ΰ κινήμ α τος. Π ρώ τη έκδή λω ση τη ς , όσο καί
ενας ά π’ τούς π α ρ ά γοντές τη ς , ύπ ηρξε τό Κίνημα ’Α ν τίστα ση ς, όπου
πήραν μέρος, μ ε αύτοθυσία κα ί α πο φ α σισ τικό τη τα , μ εγ ά λες λαϊκές
μ ά ζες.
Σ ή μ ερ α φ τά σ α μ ε σ τό τέρ μ α τ η ς π ρ ώ τη ς αύτης φάσης τή ς πά λη ς
καί στήν άρχή μια ς καινούργιας έξόρμ η ση ς. Μ ά ή έξόρμηση αύτή
είναι άδύνατο νά κ α τα λ ή ξει στήν π ρ α γμ α τοποίη ση τώ ν ιστορικών
σκοπώ ν τη ς , άν δεν έ χ ε ι μ ιά σ ω σ τή θ εω ρ η τική θ εμ ελ ίω σ η . Ό ιδεο
λογικός έξο π λ ισ μ ό ς έμ φ α νίζετα ι ε τ σ ι σά μ ιά ά π’ τίς πιό ά πα ρ αίτη τ ε ς πρ οϋποθέσεις γ ιά τήν πα ρα πέρα άνάπτυξη καί επικράτηση τοΰ
σοσιαλιστικοΰ κινήματος.
Ό θ εω ρ η τικός έξο π λ ισ μ ό ς είναι τόσο π ερ ισσότερ ο έ π ιτα χ τικ ό ς
δσο π ερ ισ σ ό τερ ες είναι οί νέες κοινωνικές δυνάμεις πού κ α λ είτα ι νά
π λ α ισ ιώ σ ει τό κίνημα, καί δσο περ ισ σό τερ α είναι τ ά νέα προβλήμα-

\

sateurs», L'Oeuvre, VI, 417-426 [=«Préface», στό. J Burnham, L'ère des organisa
teurs, μτφ Hél Claireau, Paris 1947, IX-XXI] πρβλ Λ Αθανασίου, «Σύγχρονα
ρεύματα τοΰ σοσιαλισμού», Παρόν, άρ. 41 (Άπρ. 1947), 57-58, καί παρακάτω σ.
611 Ό Ε. Μπέκ (μαζί μέ τούς Μ. Κρανάκη, Κ. Κύρκο, Ά . Κανελλόπουλο καί Γ.
Κουμάντο) μεταφράζει Κ Marx Ή πάλη τών τάξεων στή Γαλλία πού δημοσιεύεται
στό Αρχείο Κοινωνιολογίας χχί Ήθιχής, άρ 3-4 (Ό κτ 1945), 172-177
1 [Σύνταξη, «Σ οσ ιαλ ισ τική ’Επιθεώ ρη ση », 1-2].
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τα πού ή πείρα τη ς μ εσοπολεμ ική ς περιόδου καί τοϋ δεύτερου πα γ κ ό 
σμιου πολέμου εχ ει φέρει σε φώ ς.
’Α ν τιμ ετω π ίζο ν τα ς τ ά νέα αύτά πρ οβ λή μ α τα , ό πω ς κα ί τά π α 
λιά , ή Σ οσια λ ισ τική Ε πιθεώ ρηση ξεκινά ει ά π’ τήν άρχή π ώ ς ό έπ ιστημονικός σο σ ια λισμ ός δεν είναι δόγμα άλλα μ έθοδος γιά τή σκέψη
καί γιά τή δράση. Έ π ο μ έ ν ω ς δεν ύπάρχουν γ ιά τά συγκεκριμένα
ζη τή μ α τα , στερ εό τυ π ες καί άπό πρίν έτο ιμ ες λύσεις- ά λλά, άντίθετ α , είναι ά π α ρ α ίτη τη, κ ά τω άπ’ τό φ ώ ς τη ς νέας εμ πειρία ς, ή διαρ
κής επ α ν εξέτα σ η κα ί ά νακατά τα ξη τώ ν άπόψεων, ώ σ τ ε κά θε φορά
νά εκφ ράζονται σ ω σ τά οί ιστορικές άνάγκες πού μετα β ά λλο ν τα ι διαρκώς.
Α ύτή ή κριτική έργα σία είναι άδύνατη, έφ’ όσον, μ έσα σε ώ ρισμ ένα γενικά π λ α ίσ ια , δεν δίνεται μιά σχ ετική ελευθερία στήν ά νάπτυξη,
άντιπαράθεση καί σύγκρουση διαφορετικών άπόψεων. Ή ιδεολογική
αύτή ελευθερία έκφ ράζει, σε τελ ευ τα ία άνάλυση, τή σύνδεση τώ ν
σο σ ια λιστικώ ν ρευμάτω ν πρός τό μαχόμενο έργα τικό καί λαϊκό κ ί
νημα, καί εξα σφ α λ ίζει τή ζω ντανή παρακολούθηση, άπό μέρους τη ς
θεω ρ ία ς, τώ ν άναγκών τοΰ μαχόμενου κινήματος.
Ο ί κατευθυντήριες α ύτές άρχες εκφράζουν τήν όλη ιδεολογική
ύπ όσ τα ση τοΰ κόμ μ α τό ς μ α ς, σάν κό μ μ α το ς τη ς νέας περιόδου καί
δημοκρα τικά οργανωμένου. Σύμφ ω να μ έ τίς άρχές α ύτές ή Σ ο σ ια λ ι

στική Ε πιθεώ ρη ση θ ά χει ά νοιχτές τίς σ τή λ ες τη ς σέ διαφ ορετικές
άπόψεις — ώ σ τ ε τήν εύθύνη γ ιά τά ενυπόγραφα άρθρα νά τήν έχουν
οί σ υ ντά χτες τους. Φ υ σικά, γιά νά μήν εκφ υλ ίζετα ι αύτή ή ελευθερία
σ’ ένα στείρ ο έκ λ εχτισ μ ό , θά πλα ισ ιώ ν ετα ι άπ’ τίς γενικές ιδεολογι
κές κατευθύνσεις τοΰ κόμ μ α τος.
Μ έ τ έ τ ο ια αντίληψη τοΰ ρόλου τη ς, ή Σ οσιαλ ισ τική 'Επιθεώρη
ση έ λ π ίζ ει π ώ ς θά συμ βάλλει στή συνειδητοποίηση τη ς σο σ ια λιστι
κής πρ οσπ άθειας στήν Ε λ λ ά δ α , καί άκόμα π ώ ς θά ω φ ελή σει γενικ ώ τερ α ολόκληρο τό έργα τικό κα ί λαϊκό κίνημα, ένισχύοντας t'ic
πρ οϋποθέσεις πού θά τοΰ επιτρέψουν νά πρ α γ μ α το π ο ιή σ ει τή μ εγ ά 
λη του ιστορική ά ποστολή».
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β) « Μ Ε Τ Ε Ω Ρ Ε Σ Μ Α Ζ Ε Σ Τ Η Σ Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ Α Ρ Ι Σ Τ Ε Ρ Α Σ .»
Κ Α Ι « Α Ο Ρ Ι Σ Τ Ο Σ Υ Ν Θ Η Μ Α Α Λ Λ Α Γ Η Σ ..'

« ...Τ ά Κ .Κ . χάρη σε δλη τήν άπο τ ά 1 9 3 4 προ ετο ιμ α σία τους είχαν
τίς πιο ιδεώ δεις πρ οϋποθέσεις νά μπουν έ π ί κεφ α λής τέτ ο ιω ν δημο
κρατικώ ν κινημάτω ν πού σχηματίσθηκαν κ α τά τον π όλεμ ο στήν Ε ύ 
ρ ώπη κα ί νά κυριαρχήσουν πάνω σ τίς άντιδράσεις μαζώ ν ά π ελ π ισμ ένων, εξα θλιω μ έν ω ν , δχι σο σ ια λιστικά συνειδητοποιημένων, τα ξικ ά
ώ ς ενα σημείο διαλυμένων (χάρις τήν δλη διάλυση τη ς οικονομίας)
ά λλά καί άόριστα έπ α να στατημ ένω ν άπ’ τή κακοποίηση σ τ ο ιχ ειω 
δών τους ιδανικών καί άπο μιά άόριστη επιθυμ ία άλλαγής. Τ ά κινή
μ α τα αύτά ύπήρξαν άναμφισβήτητα προοδευτικά" άπ’ τή φύση τους
δμ ω ς κα ί τίς συνθήκες μ έσα σ τίς όποιες διαμορφώθηκαν ήταν αδύνα
το νά πάρουν ενα μα ζικό σο σ ια λιστικό συνειδητό χαρακτήρα. Έ τ σ ι
έ ξ η γ ε ϊτ α ι ή ιδια ίτερα σημαντική θέση πού πήραν τ ά Κ .Κ . σ τά Κινή
μ α τα ’Α ν τίστα ση ς κ α ί ή τροφοδότησή τους άπό αύτά. Φυσικά γ ια τ ή
κα τά χ τη σ η άπό τ ά Κ .Κ . τή ς έμ πιστοσύνης τώ ν μή άκόμη συνειδητο
ποιημένω ν καί κ α τά τό μεγα λύ τερο μέρος μικροαστικώ ν μα ζώ ν
ε π α ιξε μεγά λο ρόλο ή σοβ ιετική άχτινοβολία. Κ α ί ό παράγοντας
δμ ω ς αύτός δεν ικανοποιούσε παρά κύρια τ ά έθνικά ά πελευθερ ω τικά
α ιτή μ α τα κα θώ ς καί τό α ίτημ α μιας άόριστης άλλαγής. Ά λ λ ω σ τ ε ό
παράγοντας αύτός δεν ύπ ήρξε ό μόνος. Σύγχρονα τ ά Κ. Κ . έκέρδισαν
τήν εμ πιστοσύνη τώ ν ιδίων μαζώ ν επειδή μπήκαν έ π ί κεφαλής τους,
ά γω νίστηκαν, τ ίς έκίνησαν μ ε τό παντοδύναμο μηχανισμό το υς, πρόσφεραν θυσίες.
Έ τ σ ι ή επιμονή ένός Κ . Κ . σ τή θ εω ρ ία τ ή ς ά στικοδημοκρατικής
έπ α ν ά στα σ ης συνδέετα ι μέ τήν π ρ οσπ άθεια τή ς διατήρησης μιας
επα φ ής μέ μ ά ζες πού έχουν κινητοπ οιηθεί καί διαπνέονται άπό άόρισ τ ε ς δια θέσεις ά λλαγής, άλλα πού δέν έχουν συνειδητοπ οιηθεί σοσι
α λιστικά . Ά ν τήν τα χ τικ ή αύτή τήν τηρούσε ενα έπ α ν α στα τικό σο
σια λιστικό κόμμα , θά βρισκόταν σέ πολύ δύσκολη θέση γ ια τ ί συνδεό-

1. [Γρηγορογιάννης, « ’Απόψεις», 158-159].
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μενο μ ε τ ίς μ ά ζες ίδεολογικά-συνειδητά θά ΰφ ίστα το τίς συνέπ ειες
τ ή ς κα θυστέρη σή ς το υς. Γ ιά ενα όμ ω ς Κ . Κ . τό π λ ά τε μ α σ τά συνθή
μ α τα δεν προκαλεϊ τέτοιο ν κίνδυνο για τ ί ενα Κ . Κ . συνδέετα ι με τίς
μ ά ζες όργανω τικά-αύθόρμητα.
Δ ια π ισ τώ ν ε τα ι λοιπόν δ τι ύπάρχει μιά θ εμ ελ ιώ δ η ς ά λλη λεξάρ τη σ η προγρά μμα τος καί τα χ τική ς άπό τή μ ιά μεριά καί οργανωτικού
άπό τήν άλλη καί δ τι τό σο σ ια λιστικό πρόγρα μμα τοϋ δικοΰ μας
κό μ μ α το ς β ρ ίσκετα ι σ ε συνέπ εια μ ε τό σο σ ια λιστικό οργανωτικό
κ α θ ε σ τ ώ ς δπ ω ς τό άστικοδημοκρατικά πρόγραμμα κα ί ή τα χ τική
τοΰ Κ . Κ . Ε . β ρ ίσκ ετα ι σε συνέπ εια μ ε τό δικό του οργανωτικό
κ α θ ε σ τ ώ ς . Ή τα χ τικ ή αύτή δεν είναι ή πα ληά τα χ τικ ή τή ς ε κ μ ε τά λ 
λ ευσης κλασσικώ ν δημοκρατικώ ν έπ α ν α στά σ εω ν σε συγκεκριμένες
χ ώ ρες (πού είχαν άλυτα τ ά δημοκρατικά ζη τή μ α τα ) κα ί σε συ γκε
κριμένες περ ιο χές. Ε ίνα ι μιά άστικοδημοκρατική τα χ τ ικ ή πού ισχύει
παντοΰ καί πά ντα καί πού δίνοντας στόν δρο αύτό μιά πολύ εύρύτερη
κ α ί άόριστη (ά λλά πά ντα δχι σο σ ια λιστική ) έννοια, ρίχνει τό βάρος
στήν εκ μ ετά λ λευσ η τοΰ αύθορμητισμοΰ κά θε κα τηγορία ς μ αζώ ν καί
στή πολιτική επικρ άτησ η τοΰ κό μ μ α το ς πού οργανω τικά κυριαρχεί
πάνω σ’ α ύτές τίς μ ά ζες.
Μ ε τό τέ λ ο ς τοΰ δεύτερου ιμ π ερια λιστικού πολ έμ ου ή διεθνής
άλλη λεξάρ τη ση τώ ν χω ρώ ν έχ ει γίνει άκόμη μεγα λύ τερη άπό πρίν.
Ο ΐ κύριες κα π ιτα λ ισ τικές χώ ρες τή ς Ε ύρ ώ π η ς ( ’Α γ γλ ία , Γ α λ λ ία ,
Β έλ γ ιο , ’Ιτα λ ία , άργότερα Γερ μ α νία ) καθορίζουν τήν τύχη κα ί τώ ν
χω ρώ ν τοΰ δυτικοευρωπαϊκού περιθωρίου. Σ τ ίς προχωρημένες δμω ς
α ύτες χ ώ ρες έ ξ ω άπό τήν κοινωνική μ ετα β ο λή κα ί τήν έπιβ ολή τοΰ
σοσιαλισμοΰ δεν ύπάρχει άλλη προοδευτική διέξοδος. Ή

έπιβολή

τοΰ Σοσια λισμοΰ σημαίνει άλλαγή τοΰ φορέα τή ς τα ξικ ή ς έξουσία ς
κα ί αύτή κα μμιά ταχυδακτυλουργία δεν μ πο ρ εϊ νά τήν π ετ ύ χ ει. Σ τίς
δυτικοευρω π α ϊκές χ ώ ρ ες, οί τά ξ ε ις είναι συγκροτημένες, κα ί αν σ’
ένα βαθμό άποσυντέθηκαν μ έ τόν π όλεμ ο καί τή φ α σιστική κα το χή ,
σήμερα άνασυγκροτοΰνται. Μ ιά άποφ ασιστική τα ξικ ή μ ετα β ο λή δέν
μ πο ρ εϊ νά γίνει παρά μόνο μ έ σοβαρή πο λ ιτική π ροώ θηση τοΰ προ
λετα ριά το υ κα ί άφοΰ προηγούμενα αύτό ά π ο χ τη σει συνείδηση τοΰ
ίστορικοΰ του ρόλου. Σ τή ν Δ υ τ . Ε ύρ ώ π η ή σοσ ια λιστική έπ α ν ά στα 
ση δια τηρ εί τίς κλ α σσ ικές καί άπό τό μ α ρξισμ ό πρ ο β λεπ όμ εν ες μορ
φές τη ς κα ί κ α τά συνέπεια τήν ή γεσία τή ς έπα ν ά στασ ης μποροΰν νά
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τήν έχουν τ ά κ ό μ μ α τα πού θ ά στηριχθοϋν στήν άντίληψη γ ιά τήν
άνάγκη τ η ς σο σ ια λιστική ς συ νειδ ητοπ ο ίη σες τώ ν μαζώ ν καί τη ς συ
νειδητής κίνησης πρός τήν έξο υσία τώ ν μα ζώ ν αυτών.
Ή το π οθ έτη σ η τή ς Ε λ λ ά δ α ς χάρη σ τή σύγχρονη διάρθρωση τώ ν
διεθνών δυνάμεων στον ϊδιο χώρο μ ε τίς κυρ ιώ τερες δ υτικοευρω π α ϊ
κές έπ ικρ ά τειεζ συνδέει άποφ α σιστικά το πρόβλημα τή ς έλληνικής
έ π α ν ά στα σ ης μέ τό πρόβλημ α τή ς σο σ ια λιστική ς έπ α ν ά στα σ ης τώ ν
προχωρημένω ν χω ρώ ν. Ε ίνα ι άναμφισβήτητο ό τι οΐ μ ε τέ ω ρ ες μ ά ζες
τ ή ς έλληνικής ά ριστερας πού συγκινοϋνται μ έ ενα άόριστο σύνθημα
ά λλα γής (άλλά πού δέν έχουν άκόμη σο σ ια λιστικά συνειδητοποιηθεί)
έ τ σ ι πού είναι σ τά π λ α ίσ ια τ ή ς όλης ευρ ω π α ϊκή ς σοσ ια λιστική ς έ π α 
ν ά στα σ ης δέν έχουν μ εγά λο βάρος. Θ ά άποχτήσουν τό βάρος πού
κανονικά τούς άνήκει σ τό βαθμό πού θά συνειδητοποιούνται σοσια 
λ ισ τικ ά - κα ί αύτό είναι ενα έργο πού κα ί στήν Ε λ λ ά δ α ό π ω ς κα ί στή
Δ υ τικ ή Ε ύρ ώ π η μόνο ένα σο σ ια λιστικό κόμ μ α μ πορεϊ νά φέρει σέ
π έρ α ς ρίχνοντας συνθήμ α τα σοσ ια λιστικά , χα ράσσοντας μ ιά πα νευ
ρω π α ϊκή σο σ ια λιστική π ρ ο οπ τική , συγχρονίζοντας τή δράση το υ μ έ
τό έπ α ν α στα τικό σοσια λιστικό κίνημα τή ς λοιπή ς Ε ύρ ώ π η ς.
Κ α τά συνέπ εια τ ά δ ημοκρατικά συνθήματα είναι π ε ρ ιτ τά ; Θ ά
ήταν ή χειρ ότερη κα ί ή πιό κα κό π ιστη παρανόηση ένα τ έ τ ο ιο σ υ μ π έ
ρασμα. Τ ά δημοκρατικά συνθήματα καί ή ά ντιφασιστική π ά λη είναι
ά π α ρ α ίτη τα σέ μιά έπ ο χ ή πού ό κα π ιτα λ ισ μ ός πρ ο σπ α θ εί γ ιά νά
κα το χ υρ ώ σει τ α προνόμιά του νά κ α τα ρ γ εί τ ίς λ α ϊκές ελευθ ερ ίες.
Γ ιά ένα ό μ ω ς σο σ ια λιστικό κόμ μα ή ά ν τιφ α σ ιστ1.//; - ά λ η δέν μ πορεϊ
νά έ χ ει νόημα παρά σαν άφ ετηρία γιά τήν σοσια λιστική έπικρ άτηση
καί σέ συνδυασμό μ έ τήν προϊοϋσα σο σ ια λιστική συνειδητοποίηση
τώ ν μα ζώ ν».

9. Η Δ ΙΑ Μ Α Χ Η Γ ΙΑ Τ Η Ν Η ΓΕ Μ Ο Ν ΙΑ

α) « Πολιτικός Συνασπισμός Κομμάτων τοΰ ΕΑΜ η (1945):
Συνασπισμός Πολιτικών Κομμάτων ΕΑΜ , Πρόγραμμα Λαϊκής Δημοκρα
τίας, ’Αθήνα 1945.
«Συγχαρητήρια τοϋ ΕΑΜ γιά τήν έκλογική έπιτυχία τοϋ Έργατικοΰ Κόμ
ματος», Ριζοσπάστης, 2 7 -7 -1 9 4 5 , 1.
Κ Κ Ε (βλ. παραπάνω σ. 245).
Σοσιαλιστικό Κόμμα Ε λλά δ α ς:'

Δημοκρατία (Θεσσαλονίκη 1 9 4 5-1946).
Νέα Έποχή, εβδομαδιαία εφημερίδα τοΰ Σ Κ Ε (π.χ. τό φύλλο τής 2 2 -7 1946).
Δ . Δημητριάδης, Φλόγες, πρόλ. Ε. Μπακιρτζή, Θεσσαλονίκη 194 5 , εκδ.

Ελευθερίας.
Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας:
ΑΚ Ε , Προγραμματικές και οργανωτικές άρχές, χ.τ. 1944, εκδ. Άγροτικοΰ

Βήματος.
------, Κ αταστατικό καί Πρόγραμμα, ’Αθήνα 21945.
------, Πρόγραμμα καί Κ αταστατικό, [Πάτρα] 1945, άνατ. Επιτροπής Δ ι
αμερίσματος Πελοποννήσου.
------, Διαμέρισμα Μακεδονίας-Θράκης, Κιλελέρ 6-3-1910, Θεσσαλονίκη
1946.
------, Οί ξένες αποστολές και ή ανοικοδόμησή μας, ’Αθήνα 1947, πρόλ. Κ.
Γ αβριηλίδη.
Νέος Δρόμος, θεωρητικό-πολιτικό δργανο τοΰ ΑΚΕ, Α ', άρ. 1 (Ά π ρ .
1944), όπου καί:

1
Τήν ιδρυτική διακήρυξή τοΰ ΕΑΜ υπογράφει, ώς γραμματέας τοΰ ΣΚΕ, ό
Χρηστός Χωμενίδης πού ήδη είχε ταχθεί ύπέρ τοΰ «Λαικοΰ Μετώπου» ( Ριζοσπάστης,
30-6-1936, 5)" βλ παραπάνω σ 558 Κείμενά του: «Ή έξέτασις τής παγκοσμίου
οικονομικής καταστάσεως», Κοινωνιχή Έρευνα, άρ 2 (Άπρ 1932), 37-391 άρ 3
(Μάιος 1932), 28-30, βλ παραπάνω σ. 559
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« ’Αποφάσεις τής Συνδιάσκεψης τοΰ Α Κ Ε » (2-6).
«Λαϊκή Δημοκρατία» (4).
Νέος Δρόμος, εβδομαδιαίο δργανο τοϋ Α Κ Ε (1 9 4 5 -1 9 4 6, μέ κείμενα τών
Κ. Γαβριηλίδη, γ.γ. τοΰ Α Κ Ε άπό τό 1943, Γ . Κορδάτου, Κοζάνης
’Ιωακείμ, Β. Πάνου κ.ά.).
Κορδάτος, Γ ., Ή άγροτική εξέγερση τοϋ Κιλελέρ, ’Αθήνα 1 946, έκδ. τοϋ
Α Κ Ε [=Νέος Δρόμος, 1 -1 0 -1 9 4 5 , 1, σέ συνέχειες],
Θανασέκος, Γ ., Ό μόνος δρόμος γιά νά βγοΰμε ά π ’ το άδιέξοδο, ’Αθήνα
1945, εκδ. Άγροτικοΰ Βήματος.
Θ. Γιαννόπουλος, «Τά σημερινά άμεσα προβλήματα της άγροτικής μας
οικονομίας», ’Α νταίος, Β ' (1 9 4 6 ), 3 6 4 -3 6 7 , 4 2 4 -4 2 9 , 4 6 6-4 7 0 .
Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα:
Δ Ρ Κ , Διακήρυξη προγραμματικών κατευθύνσεων, ’Αθήνα 1945, «Ρήγας».
Κύρκος, Μ. Κ ., Ό «κίνδυνος» τοϋ κομμουνισμοΰ, ’Αθήνα 1946, «Τά νέα
βιβλία».
------, Πλειοψηφικό ή άναλογικό;, Άθηναι 1945, «Ίκαρος».
Δημοκρατική Ένωση:
Νέα Κοινωνία, εφημερίδα Σοσιαλιστικών ’Αρχών, άρ. 6 (1-1 1 -19 4 4).
’ Αριστεροί Φιλελεύθεροι:
Διαχήρυξις τών 'Αριστερών Φιλελευθέρων, Άθηναι 1945.
Διαφωτιστικό Δελτίο της περιφερειακής 'Οργάνωσης Πειραιώς, άρ. 2 (304-1946).
β) « ’Ε πιτροπή Προπαρασκευής Πανσοσιαλιστικοϋ Συνεδρίου '.Ε λλά
δας » (1945):
βλ. παραπάνω σ. 587.
Ν. Πουλιόπουλος, « Ή πολιτική φυσιογνωμία τοΰ Ν. Καζαντζάκη», Καινού
ρια Έποχή, φθινόπ. 1 958, 280-287.
γ) « Έπιτροντή Συνεργασίας Σοσιαλιστικών καί 'Αγροτικών Κομμά
των » (1945):
Ε Λ Δ -Σ Κ Ε (βλ. παραπάνω σ. 587).
Σοσιαλιστική Έργατική Έ νω ση (βλ. παραπάνω σ. 588).
' Ενιαίο Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας.
’ Ανεξάρτητο Άγροτικό Κόμμα Ελλάδας:
«Άπόφαση» (4 -5-1 9 4 5 ), Ελεύθερος, 3 0 -7 -1 9 4 5 , 1.
Ά π . Η. Βογιατζής, «Π ώς βλέπει τό Άγροτικό Κόμμα τό σοσιαλιστικό
συνέδριο», Δελτίο, άρ. 2 (Ίο ύ λ . 1945), 2.
------ ,'Η πολιτική γραμμή μας, Άθηναι 1946, εκδ. Ανεξάρτητου Ά γροτικοΰ Κόμματος.
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Μ πενετάτος, Δ ., Σημειώσεις από τήν Ιστορίαν τής Εθνιχής Διαίρεσης,
Ά&ήνα 1947, εκδ. ’Αγροτικής Φωνής.
δ) « Σοσιαλιστική 'Ομοσπονδία» (1946):
Δελτίο Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας, άρ. 2 (5 -1 2 -1 9 4 6 ), άρ. 3 0 (1 -5 1949), όπου καί:
Ά π . Βογιατζής, «'Η νέα βιομηχανική έπανάστασις» (1).
«Κόμμα Έργασίας» (βλ. παραπάνω σ. 538).
« ’Ανεξάρτητο ’Αγροτικό Κόμμα» (βλ. άμέσως παραπάνω).
«Ε ν ια ίο Σοσιαλιστικό Κόμμα» (ύπό τήν ήγεσία τοΰ Ί . Καλομοίρη).
«Έλληνική Σοσιαλιστική Ένωση» (γιά τον ’Αθ. Ρουσόπουλο βλ. παραπά
νω σ. 600).
«Σοσιαλιστική Έργατική Έ νωση» (τμήμα της).
«Ελληνικό Σοσιαλιστικό Κόμμα» (ύπό τον Σ. Βαλιούλη) [βλ. Νέος Λαός,
3 -3 -1946, 2].
ε) ((Σοσιαλιστική Έλληνική Ένωσιςη (1943, με τήν πρωτοβουλία τών
Ά γ γ . ’Αγγελόπουλου, Π. Γαρουφαλιά, Ξεν. Ζολώτα, Γρ. Κασιμάτη, Ί .
Λαμπίρη, Κ. Τσάτσου κ.ά.):
Παρόν, άρ. 1 (Ία ν . 1 943), άρ. 41 (Ά π ρ . 19 4 7 ), με κείμενα τών Ά π .
Βογιατζή, Π. Γαρουφαλιά, Γ . Δέπου, Γρ. Κασιμάτη, Ί . Μελά (βλ.
παρακάτω σ. 6 5 9 ), Κ. Στασινόπουλου κ.ά.
Συνδικαλιστής, άρ. 1 (1 -10-1943).
Σ(οσιαλιστική) Έ(λληνική) Έ (νω σις), «Το πρόγραμμα καί οί άρχες»
[Ίο ύ λ . 1943], Παρόν, Δ ' (1946), XIV-XVII.
Άγγελόπουλος, Ά γ γ . (βλ. παραπάνω σ. 595).
Γαρουφαλιας, Π.,2 Σοσιαλισμός xai έπιστήμη στήν Ελλάδα, Άθηναι 1945.
Ζολώτας, Ξ ., Θεωρητική Οικονομική, Άθηναι 1942 (βλ. Σ. Βόρειου [=Σ .
Μάξιμου], «Θεωρητική Οικονομική» xai οικονομική άκρισία, Ά&ήνα
1943).
------, Δημιουργικός σοσιαλισμός, Άθηναι 1944 (βιβλιοκρισίες: Γ . Ζιοΰτος,
Κομμουνιστική Επιθεώρηση, 1 9 4 4 ,8 0 6 -8 0 7 , Ή λ. Παρασκευάς,3 Σ ο
σιαλιστική Επιθεώρηση, Α ', 94-96).

2. Βλ. αντίθετα επαινετική βιβλιοκρισία τοΰ Πέτρου Γαρουφαλιδ, πού διετέλεσε
αργότερα στέλεχος τοϋ «Δημοκρατικού Σοσιαλιστικού Κόμματος», τοϋ Charges fisca
les τοΰ "Αγγ. ’Αγγελόπουλου: Έργασία, Γ ' (1932), 554' πρβλ. τοΰ Ιδιου, «Φασισμός
καί κομμουνισμός», Νέα Έποχή, Β ’ (1925), 391-392.
3. «Ό σοσιαλισμός τοΰ κ Ζολώτα έκφράζει τίς ανησυχίες τών μικροαστικών
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------, Ή πολιτική της Τραπέζης της 'Ελλάδος, Άθηναι 1945.
------, Ή 'Ελλάς πρέπει νά γίνη βιώσιμος, Άθηναι 1945.
------, Οΐ συντελεστ/χι της κοινωνικής ευημερίας, Άθηναι 1946, στή σειρά
τής « Εταιρείας Σοσιαλιστικών Μελετών» (όπου καί: Σ. Άγαπητίδης,
Αί βάσεις τοϋ Φιλελευθέρου Σοσιαλισμού, Αθήναι 1946' Ρ. Χριστούλα, βλ. παραπάνω σ. 599).
------, Άνασυγκρότησις καί βιωσιμότης, Αθήναι 1948.
------, Ή μεταμόρφωσις τής χεφαλαιοκρατίας, Αθήναι 1953.
Κασιμάτης, Γρ., άρθρα στο περιοδικό Παρόν (τής κατοχικής καί τής μετακατοχικής περιόδου).
------, «28η ’Οκτωβρίου 1940», «Το χάος», « Ό κίνδυνος», ’Ελεύθερη Ζωή,
περ. Β ' , άρ. 1 (2 9 -1 0 -1 9 4 4 ), 1, 6· άρ. 2 (5 -1 1 -1 9 4 4 ), 1/2· άρ. 6
(3-12-1944), 1.
Στασινόπουλος, Κ., Αμερική - Ρωσία - Αγγλία, Αθήναι 1946, εκδ. Σ Ε ΕΝ.
στ) « Ανεξάρτητη Σοσιαλιστική 'Ομάδα » (1 9 4 6 ’ βλ. παραπάνω σ.
589).
ζ) « Ένωσις Άγροτικών Κομμάτων » (1945):
Παγκοϋτσος, Ά ., Λ αϊκά κινήματα διά μέσου τών αιώνων. Τί πρέπει νά
ξέρουν οί χωρικοί, Αθήνα 1945.
Πουρνάρας, Δ. (βλ. παραπάνω σ. 578).
η) « Ένωσις Δημοκρατικών Αριστερών» (1 9 4 6 , ύπό τήν ήγεσία τοΰ Ί .
Σοφιανόπουλου):
Ε .Δ .Α ., Γενικές προγραμματικές άρχές, Αθήναι 1946.
Sofianopoulos, J. A., «Le problème grec», Politique Etrangère, άρ. 4 (Σεπτ.
1947), 389-396.
Θ) «Πανελλήνια Όργάνωση Δημοκρατικής Ν εολαίας » (1947· Θεωρεί
«άτελή τήν πολιτική δημοκρατία χωρίς τήν οικονομική καί τήν οικονομική
χωρίς τήν πολιτικήν» καί δέν εχει καμιά σχέση μέ τίς «δύο όψεις τοΰ όλοκλη-

στρωμάτων τής χώρας μας πού ή καπιταλιστική αγωνία τά σπρώχνει πρός τό σοσια
λισμό» (96).
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ρωτισμοϋ», τον «άποκτηνωτικό φασισμό» κα’ι τον «μεσσιανικό κομμουνι
σμό»):
Π ΟΔΝ, «Οΐ άρχές», Νέος Μαχητής, άρ. 1 (Αΰγ. 1 947), 3.
Νέος Μαχητής, Α ', άρ. 1 (Αΰγ. 1 947), άρ. 15 ( Ίούλ. 19 5 0 ): Μαχητής (τον
Βύρ. Σταματόπουλο4 διαδέχεται στή διεύθυνση τοϋ περιοδικοΰ ό Χαρ.
Πρωτοπαπας), όπου καί:
’Αστέρης, Κ .,5 «Ε ν ω μ έν ες Σοσιαλιστικές Πολιτείες της Εύρώπης» (Δεκ.
1947, 6-7).
------, «Κομμουνιστική χρεωκοπία» (Φεβρ. 1948, 4 -5 ).
Βρεττός, Κ. (βλ. παρακάτω σ. 596).
Γιωτόπουλος, Δ . (βλ. παραπάνω σ. 528).
Γ οΰλος, Κ., «Τό Μακεδονικό πρόβλημα» (Ίο ύ ν .-Ίο ύ λ . 1 9 5 1 ,1 3 -1 4 · Νοέμ
βρ. 1951, 10-11).
Γρηγορογιάννης, Ά ., «Γερμανία καί Εύρώπη» (Ίούλ.-Α ΰγ. 1952, 3 -4 ).
Δανιηλίδης, Δ . (βλ. παραπάνω σ. 537).
Δημητράς, Ή λ., «Τ ί είναι ό περσοναλισμός» (Σ επτ. 1948, 14).
Κάπα [;], « Ό σοσιαλισμός στην Ε λλάδα»6 (Ία ν . 1949, 5-6).
Κόρακας, Μ. (βλ. παραπάνω σ. 542).
Κουμάντος, Γ .,7 «Τό κοινωνικό πρόβλημα καί τό δίκαιο (Αΰγ. 1 9 4 7 ,1 8 -1 9 ).
------, «Σοσιαλισμός καί Εύρώπη» (Ίούλ.-Α ΰγ. 1952, 5-6).
Πρωτοπαπάς, X ., «Θέσεις γιά ένα ελληνικό σοσιαλισμό» (Μάρτ. 1952,
6-7).
------, «Θ. Παπακωνσταντίνου, 'Ανατομία της έπαναστάσεωςη ( Ίούλ.-Αΰγ.
1952, 16).

4. Ό ίδιος ήταν υπεύθυνος τοϋ μηνιαίου όργάνου της ’Εθνικής Ένωτικής Νεολαί
ας 'Ελεύθερα Νιάτα, περ. Β ', άρ. 3 (Δεκ. 1945), όπου καί: Λ. Πάτρας, «Παρατηρή
σεις γιά τό κίνημα τοϋ Δεκέμβρη» (4-6), X. Πρωτοπαπάς, « Ό Ένωτισμός μπροστά
στα σύγχρονα προβλήματα» (10-11).
5. Βλ. καί τήν αναδημοσίευση άρθρων του άπό τό Παρόν μέ τίτλο: Δημοχρατιχοί
καί σοσιαλιστικοί προσανατολισμοί, ’Αθήνα 1949· βλ καί παραπάνω σ. 596.
6. Γιά τήν πολιτική τοΰ ΣΚ-ΕΛΔ «à servir le communisme grec» βλ. Bulletin
d ’information, édition périodique de l’organisation ΠΟΔΝ (mouvement socialiste), άρ.
2 (Άπρ.-Ίούν. 1950), 3-4· πρβλ. Νέος Μαχητής, Δεκ. 1950, 13.
7. Ό ίδιος έκπροσώπησε τό έλληνικό τμήμα τής κίνησης « Ενωμένες Σοσιαλιστι
κές Πολιτείες Εύρώπης» στό 5ο συνέδριο της κίνησης (Φραγκφούρτη 1952). Για τά
έγγενη προβλήματα τοΰ εγχώριου τμήματος της ΕΣΠΕ (ιδρύθηκε τό 1947· βλ. Νέος
Μαχητής, Δεκ 1947,13) βλ. Δ. Μπενετάτος, «Τό παρελθόν καί τό μέλλον», Διεθνής
Ζωή, Β ' (1959), 820 Πρβλ. Γιωτόπουλος (βλ. παραπάνω σ 528)
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Σταματόπουλος, Β ., «Κομμουνισμός καί έπανάσταση» (Ό κ τ . 1947, 2-3).
------, « ’Ορθόδοξη έκφραση τοϋ σοσιαλισμοΰ» (Μάιος 1948, 2).
Φίλ(ιας), Β ., « Ό ρόλος τής ήγεσίας» ( ’Απρ. 1952, 10-11).
Adler, Μ., « Ό ιστορικός υλισμός» (Ίο ύ ν .-Ίο ύ λ. 1951, 4-6).
Blum, L., «Σοσιαλιστική έπανάσταση» (Μάιος 1948, 7-9) [=«L’ère des or
ganisateurs»' βλ. παραπάνω σ. 602].
------, « Ή λαϊκή δημοκρατία» (Σ επ τ. 1949, 4).
Brown, I., « Ή παγκόσμια κατάσταση καί τό έργατικό κίνημα» (Νοέμβρ.
1951, 14).
Jaurès, J., «Πρός τους νέους» (Δεκ. 1947, 5/6).
Hilferding, R., «Τό οικονομικό σύστημα της Ε Σ Σ Δ » (Νοέμβρ. 1 949, 3/4).
Kautsky, Κ., « Ή άστική έπανάσταση» (Νοέμβρ. 1951, 15-16).
Laski, Η., « Ή έλευθερία σέ μια προγραμματισμένη δημοκρατία», μτφ. X.
Πρωτοπαπά (Αΰγ. 1947, 6-7 ).
Mourner, Ε., « Ή διπλή έπανάσταση» (Σ επ τ. 1948, 8-9).
Philip, Α., «Θέσεις για ένα ευρωπαϊκό σοσιαλισμό» (Νοέμβρ. 1951, 3 -4 ).
------, « Ή κρίση τοΰ διεθνοΰς σοσιαλισμοΰ» (Μάιος 1952, 13-15).
Pivert, Μ. (βλ. παραπάνω σ. 567).
Σοσιαλιστική Διεθνής, «Τό ιδεολογικό Μανιφέστο» (Νοέμβρ. 1 9 5 1 ,1 2 -1 4 ).
Sering, P., « Ή άποστολή τοΰ σοσιαλισμοΰ» (Ία ν . 1950, 6-7).
Siliga, «Οΐ εύθύνες τοΰ Λένιν» (Σ επ τ. 1948, 11-12).
Φούτ, Μ ., « Ε ρω τήμ α τα χωρίς άπάντηση» (Σ επ τ. 1947, 7/8).
0
«Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα » ( 1941 ):8
Παπανδρέου, Γ ., Δημοκρατικός Σοσιαλισμός και Κομμουνισμός [1 9 4 2 ],
’Επιτροπή Μελετών τοΰ Δ Σ Κ , «Σοσιαλιστική Οικονομία» [1 9 4 2 ], Γ .
Παπανδρέου, «Πρός τό Κ Κ Ε » [2 4 -3 -1 9 4 5 ], «Καταστατικόν τοΰ
Δ .Σ .Κ .», στό: Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα, Προγραμματικαί
άρχαί, ’Αθήναι 1945, 14-21, 2 2 -2 5 , 48 -5 7 , 72-79.
------, Ή άπελευθέρωσις τής 'Ελλάδος, Άθηναι 1945, 31948.
------, The Third War, Athens 1948 [«Democratic Socialism», 63 -6 8 ].

8.
Ό ήγέτης τοΰ κόμματος Γεώργιος Παπανδρέου (Καλέντζι Άχαίας 1888
’Αθήνα 1968), άπό τή νεώτερη γενιά τών «Κοινωνιολόγων» (βλ. τόν Β ’ τόμο, Α
μέρος, σ. 73 αύτοΰ τοΰ ίργου' πρβλ. τόν χαρακτηρισμό: «άλλοτε σοσιαλ(ζων δημοκρά
της» πού τοϋ άποδ(δει 6 Ριζοσπάστης, 24-8-1927,1 ), είχε όδηγηθεΐ νωρίς στό συμπέ
ρασμα ( Έλληνικον Μέλλον, ’Αλεξάνδρεια 1914,27) γιά τήν άπουσία τών προυποθέ
σεων άνάπτυξης «σημαντικού αυτοτελούς σοσιαλιστικού κόμματος»
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Τσάτσος, Θ., Ό Δεκέμβριος 1944, Άθηναι 1945, άρ. 2 της σειράς τών
εκδόσεων τοϋ Δ .Σ .Κ .
Δερτιλής, Λ. Β ., Κοινωνική Μεταρρύθμιση, Άθηναι 1947, άρ. 4 της σειράς
τών εκδόσεων τοΰ Δ .Σ .Κ .
Γ ιά τήν άπόπειρα δημιουργίας «Δημοκρατικού Συνασπισμού», με τή συμ
μετοχή τοϋ Δ .Σ .Κ ., τοΰ Έθνικοΰ Ένωτικοΰ Κόμματος, τής Δημοκρατικής
Ένω σης (ύπό τον Σ τ. Κρητικά πού προσχωρεί στο ΕΑΜ ) καί σοσιαλιζόντων διανοουμένων, όπως ό Γρ. Κασιμάτης (βλ. παραπάνω σ. 609) καί ό Ί .
Ν. Θεοδωρακόπουλος (πρβλ. ((Εύρώπη καί Σοσιαλισμός», Δημοκρατική
'Επιθεώρηση, Ία ν .-Ά π ρ . 1947, 3 -1 2 ), βλ. Δ . Μπενετάτος, 7ο Χρονικό
της Κατοχής, 1941-1944, Άθηναι 1963, 199.
ια) « Έθνικό Ενωτικό Κόμμα»:9
Κανελλόπουλος, Π., Πολιτικός Λόγος, Άθηναι 1935.
------, 1935-1945. Ένας απολογισμός, Άθηναι 1945.
------, «Θά σάς πω την αλήθεια» (Μια ιδεολογική πολίτικη ομολογία), Ά θήναι 21945.
Ε .Ε .Κ ., Εισαγωγή στόν Ένωτισμό, Άθηνα [1 943] (τά κείμενα τοΰ Π.
Κανελλόπουλου, «Τό Ε .Ε .Κ ., 1 9 3 5-1942» [Μάρτ. 1 942], «Εισαγωγή
σε μια θεωρία τής ιστορίας ώς βάση τοΰ Ένωτισμοΰ» [1 9 3 8 ], « Ό
ιδρυτικός λόγος τοΰ Ε .Ε .Κ .» [1935]).
ιβ) « Δημοκρατικό Κέντρο »:
δημοσιεύματα στά περιοδικά:
Δημοκρατικά Χρονικά, άρ. 1 (2 -7 -1 9 4 5 ), άρ. 10 (3 -9 -19 45 ), με κείμενα
τών Ά λ . Βαμβέτσου, Ν. Γ ιαννιοϋ, Χρ. Εύελπίδη, Ά θ . Ρουσόπουλου,
Δ . Σαράτση κ.ά.

Δημοκρατική Επιθεώρηση.
Άλλαγή (άρ. 1, Ίαν. 1 9 5 1 ,1 : «τοποθετείται εις τό Δημοκρατικόν Κέντρον
καί πιστεύει εις τά σοσιαλιστικά ιδεώδη», κατά τόν διευθυντή της Β.
Μαθιόπουλο).
9.
Ό ηγέτης τοϋ Ε.Ε.Κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος (Πάτρα 1902 - Άθηνα
1986) ήδη είχε θητεύσει στήν κριτική ανάλυση τών ιδεών τοΰ Marx καί στήν αποτίμη
ση τοΰ σοσιαλιστικοΰ κινήματος: Κριτική τοΰ ιστορικού ύλισμοΰ, Άθηναι 1928" Ή
χρίσις τής έποχης μας xai ό σοσιαλισμός, Άθήναι1929- Κάρολος Μάρξ. Συμβολή εις
τήν ιστορίαν τών οΐχονομιχών xai κοινωνικών θεωριών, Άθηναι 1931. Γιά τήν αντι
μετώπισή του άπό τήν Αριστερά βλ. παραπάνω σ. 342, 346, 423. Στό ’Αρχείο
Βουτυρά (Ε.Λ.Ι.Α.) σώζεται «Προκήρυξη-Κάλεσμα» (5-7-1933) γιά νά συζητηθεί ή
<(άνάγκη όμαδικης ένεργείας πρός έξασφάλισιν τής ελευθερίας τής σκέψης» (τό κείμε
νο συνυπογράφουν οί Π. Κανελλόπουλος, Ν. Καρβούνης, Γαλ Καζαντζάκη κ ά.)
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Με τή διάσπασή του (Μάρτιος 1927) ό Εκπαιδευτικός Ό μιλος «έστράφη
όριστικώς πρός τόν σοσιαλισμόν καί ύπό τό πνεϋμα τοΰτο συνετάγη» ή
«Διακήρυξη» τοΰ σωματείου (λήμμα «Δ. Γληνός» πού έγραψε ό ίδιος στό
Κοινωνιολογιχόν, 869/870). Στό κείμενο αύτό της Διοικητικής Επιτροπής
τοΰ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου (συνυπογράφεται άπό τούς Αΰρ. Θεοδωροπούλου, Κ. Δ . Σωτηρίου, Β . Λαχανά, Ν. Μπέρτο, Γαλ. Καζαντζάκη καί Μπ.
Άλιβιζάτο· βλ. Σωμερίτης, Ή μεγάλη, Μ 10-131 ) προσδιορίζονται τά κύ
ρια σημεία («ταξικός χαρακτήρας τής Παιδείας», διδασκαλία τών Θρησκευ
τικών, ή έννοια τής «έθνικής άγωγής», τό δικαίωμα «έλεύθερης σκέψης καί
γνώμης» τών έκπαιδευτικών) καί όριοθετεϊται τό «σοσιαλιστικό δημοτικιστικό ρεΰμα», όπως «τείνει» νά διαμορφωθεί με τήν «έπίγνωση» τών όρων
τής «λαϊκής Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης». 'Ορισμένες άπό τίς άρχές
πού έκπορεύονται άπ’ αύτή τή συνειδητοποίηση καί πού συνάμα τήν καθι
στούν βάσιμη είναι οί έξής:
«1) ’Επειδή ή σημερινή κοινωνία είναι άναμφισβήτητα ταξικά οργανωμένη
καί τήν κυριαρχία εχει ή άστική τάξη, όλοι οί κρατικοί οργανισμοί, άρα καί ή
παιδεία, είναι συμμορφωμένοι μέ τά συμφέροντα τής άρχουσας τάξης. Τίπο
τα δέ μπορεϊ νά γίνη ένάντια στά συμφέροντά της άπό καλή της θέληση.
Κάθε τί, πού θά γίνη γιά τό συμφέρο άλλων κοινωνικών τάξεων, θά προέλθη
άπό δυναμική έπιβολή.
2)
Ή τάξη, πού κάθε φορά κυριαρχεί, έχει συμφέρο νά μονοπωλή τά
πνευι ατικά άγαθά, όπως έχει τήν τάση νά συγκεντρώνη άποκλειστικά στόν
έαυτό της καί τά ύλικά άγαθά. Ή πνευματική έκμετάλλευση είναι παρακο
λούθημα καί μέσο τής ύλικής έκμετάλλευσης. Ό που παρουσιάζεται προο-

<<ΣΟΣΙ ΑΛΙ ΣΤΙ ΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙ ΚΙ ΣΜΟΣ»
δευμένη λαϊκή παιδεία, πήγασε άπο τή δυναμική έπιβολή τών λαϊκών τά ξε
ων.
3) Παιδεία λοιπόν άληθινά δημοκρατική μέ άπόλυτη ισότητα καί δικαι
οσύνη κα'ι συμμετοχή όλων τών πολιτών, άγοριών κα'ι κοριτσιών, στα πνευ
ματικά άγαθά τοϋ πολιτισμοΰ καί μέ αντίστοιχη καλλιέργεια τών ικανοτή
των των, δέ μπορεϊ νά ύπάρξη παρά μόνο σέ κοινωνία, πού δέ θά ύπάρχουν
κοινωνικές τάξεις καί έκμετάλλευση. Τό ιδανικό της σωστής παιδείας μόνο
σέ μιά σοσιαλιστικά οργανωμένη κοινωνία μπορεϊ νά πραγματοποιηθη.
4) Ή σημερινή όργάνωση τής έλληνικής παιδείας είναι άπό λόγους ιστο
ρικής καθυστέρησης άσύμφορη καί γιά τήν ίδια τήν άστική τάξη· πολύ πε
ρισσότερο όμως είναι ολέθρια γιά τήν πνευματική πρόοδο όλων τών λαϊκών
τάξεων, τοΰ έργάτη, τοΰ άγρότη, τοϋ μικροαστού. Αύτοί, τά όχτώ δέκατα
τοΰ λαοΰ, είναι σήμερα οΐ πραγματικά άδικημένοι.
Μά τήν πνευματική άδικία, όπως καί τήν ύλική, έχουν συμφέρο περισσό
τερο άπό όλους τούς άλλους να τήν τινάξουν έκεΐνοι, πού ύποφέρουν περισσό
τερο άπ’ αύτή, δηλ. οί έργάτες καί οί άγρότες. Αύτοί λοιπόν μαζί μέ τούς
μικροαστούς, πού είναι τό ίδιο άδικημένοι, όσο συνειδητοποιούν τά προβλήματά τους καί άγωνίζονται γιά τήν έξύψωση τους, μποροΰν καί πρέπει νά
είναι οί άπαιτητές γιά μιά λαϊκή έκπαιδευτική μεταρρύθμιση.
Ή άστική τάξη μόνο όσο άναγκάζεται άπ’ αύτούς, θά δίνη στούς θεσμούς
τοϋ κράτους λαϊκώτερο χαραχτήρα καί θά πραγματοποιή έκπαιδευτικες
μεταρρυθμίσεις» ( Αναγέννηση, Ίούλ.-Αΰγ. 1927, 565-5 6 8 ).

α)

Αναγέννηση: τό πρόβλημα της κοινωνικής έννομίας

Ή «Διακήρυξη» τοΰ «σωματείου πνευματικής πρωτοπορίας» διαπνέεται
άπό τήν «έξελιχτική άντίληψη τοΰ φυσικοΰ καί ίστορικοΰ γίγνεσθαι» καί
άναγνωρίζει στήν κοινή έπενέργεια ιστορικών παραγόντων τόν κλονισμό τοΰ
«ίδεολογικοΰ καί ήθικοΰ έπιστρώματος τής άστικής κοινωνίας» (564, 565,
567). Ή δη στό περιοδικό πού θά καταστεί όργανο τοΰ «σοσιαλιστικού δη
μοτικισμού» είχε άρχίσει μιά μακρά συζήτηση για τό πρόβλημα τών κοινω
νικών νόμων πού τήν κανοναρχεί διακριτικά ό διευθυντής τής 'Αναγέννησης
Δημήτρης Γληνός (Σμύρνη 1882 - ’Αθήνα 1 943' για τή βιο-έργογραφική
παρακολούθηση τής σκέψης του βλ. Ή λιού, «Εισαγωγικό», ια '-λη '), όταν
αρχίζει νά ακροβατεί σέ «τεντωμένο σκοινί άνάμεσα στή Β ' καί τήν Γ '
Διεθνή» (Νέα Επιθεώρηση, Α ', 1928, 254).
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Ό Νίκος Καζαντζάκης ('Η ράκλειο 1883 - Antibes 1957) στην άρχή τής
δεκαετίας τοϋ ’2 0 συγκλονίζεται άπο το «πείραμα» της ρωσικής έπανάστα
σης καί έχει πεισθεΐ ότι ό «νέος προλετάριος Θεός θά συντρίψει ολα τά
φρικώδη, άτιμα πολιτικά, οικονομικά, ηθικά, πνευματικά είδωλα καί θά
κηρύξει μιά νέα ελευθερία στον κόσμο». Το κείμενο πού δημοσιεύεται στην
Αναγέννηση δεν άνήκει άκόμη στη φάση τής άπογοήτευσής του άπο τήν
οικοδόμηση τής σοβιετικής κοινωνίας, άπο τον τρόπο δηλαδή πού τά «σύγ
χρονα θεοφόρα μεταγωγικά» δημιουργούσαν τό «νέο πολιτισμό» ( « Ή νέα
Πομπηία», 80), μολονότι σύντομα θά στραφεί πρός τον «Μετακομμουνισμό» ώς «αιρετική» προσδοκία τοϋ «Λόγου» πού εχει τή δύναμη νά «σώσει
τήν άναρθρη Κραυγή τής Ρουσίας» (« Ή σταυρωμένη», 277). Γ ιά τήν κατο
πινή του ιδεολογική στάση, μέσα άπό μια διεργασία θετικής όσμωσης πρός
τή νοοτροπία ένός «anideal» πού άπαλλάσσεται τόσο άπό τόν Istrati όσο καί
άπό τόν Δραγούμη ( Τετραχόσια γράμματα στόν Πρεβελάχη, Άθηνα 1965,
4 6 4 -4 6 5 ), βλ. παρακάτω σ. 685.
Ό Χρήστος Καροΰζος (Ά μφ ισσα 1 9 0 0 - Άθηνα 1967), γερμανοτραφής
έφορος άρχαιοτήτων, άκο/ ουθεϊ τόν Γληνό στή διάσπαση τοΰ ’Εκπαιδευτι
κού Όμίλου (μέ τό ψενιδ. Χρ. Λογάρης, τό 194 6 , θά συνεργασθεΐ στόν τόμο
πού άφιερώθηκε στή μνήμη τοΰ «πνευματικού ήγέτη τοΰ λαοΰ»- « Ή έκδοση
τοΰ Σοφιστή», Στη μνήμη Δημήτρη Α. Γληνοΰ, Άθηνα 1946, 1 3 -2 4 ). Μ ε
ταφραστής τοΰ Engels (β>. -αραπάνω σ. 37 0 ) κράτησε ώς πρός τά καθαρώς
άρχαιολογικά του δημοσιεύματα μιά στάση «διπλής αλήθειας», χωρίς δηλα
δή νά τά έμποτίσει στό θεωρητικό περίγραμμα τών άρχών πού έβλεπε νά
δίδουν τήν προτεραιότητα στήν «οικονομική βάση τής κοινωνίας». ’Ενδει
κτική πάντως τών έρμ/;νευτικών του έπιδόσεων είναι ή κριτική πού άσκεΐ
(«Βασικά ζητήματα τής τέχνης», Νεοελληνικά Γράμματα, 5 -1 -1 9 3 6 , 5-6)
στόν Π. Πρεβελάκη (β>. τήν απάντησή του στό ίδιο περιοδικό: «Βασικά
προβλήματα τής τέχνης», 1 9 -1 -19 3 6 , 10- πρβλ. Δοκίμιο γενιχής εισαγωγι
κής στην ιστορία της τέχνης, Αθήναι 1 934): ή «ζωή τής φόρμας» άποτελεΐ
ένα μέρος τής «ζωής τής άνθρώπινης κοινωνίας» πού «χειραφετείται βέβαια
ώς ενα σημείο άπό τ ’ άλλα φανερώματα τής ζωής, δεν γίνεται δμως ποτε
όλότελα αύτόνομο καί παίρνει κάθε τόσο φόρα άπ’ τήν ύπόλοιπη ζωή».
Ό Καροΰζος μετείχε στήν Αντίσταση (βλ. « Ή πνευματική 'Ελλάδα
έμπρός στο δράμα τής Κατοχής», ’Ελεύθερα Γράμματα, 1 6 -6 -1 9 4 5 , 3) καί
ώς ιδρυτικό στέλεχος τής Ε Λ Δ συνέβαλε στή διαμόρφωση τοΰ «λαικοδημοκρατικοΰ» της προγράμματος (βλ. Σοσιαλιστική ’Επιθεώρηση, Α ', 249).
Ώ ς πρός τον Γ . Κορδάτο βλ. παρακάτω σ. 6 3 9 καί τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος,
σ. 9 5-1 0 3 , 3 9 0 -4 0 0 . Ό Κώστας Δ . Γεωργούλης (Καλαμάτα 1894 - Α θ ή 
να 1968) ήδη είχε έμφανισθεΐ ώς μελετητής τοϋ «διαλεκτικισμοΰ» καί τής
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«νομοτελειακής αντίληψης τής ιστορικής έξέλιξης» («Το σύγχρονο ιστορικό
πρόβλημα», Έργασία, Γ ', 1 9 2 5 ,4 -7 ) μέ τίμημα τήν προσωρινή του απόλυ
ση άπο τή Μέση Έκπαίδευση, δπου δίδασκε ώς φιλόλογος. Κατά τή διάρ
κεια τής μετεκπαίδευσής του στο Βερολίνο καί στο Freiburg αλληλογραφεί
με τον Κορδάτο (στο αρχείο τοΰ τελευταίου διασώζονται πέντε έπιστολές:
8 -3 -1 9 3 1 ,1 9 -3 -1 9 3 1 ,1 3 -5 -1 9 3 1 , 2 1 -3 -1 9 3 2 , 6 -4 -1 9 3 2 , οί όποιες άποτυπώνουν τήν έμβρίθειά του ώς μαρξιστή διανοουμένου πού μεριμνά για τή
«βαθύτερη κατανόηση τής σοσιαλιστικής κατάστασης τόσο στή γενικότητα
δσο καί στίς λεπτομέρειες»), ένώ μετά τήν έπιστροφή του στήν Ελλάδα,
δπου στή διακυβέρνηση τής χώρας θά βρίσκονται οί Λαϊκοί, θά προβεϊ σέ μιά
προσεχτική παρουσίαση τών άντιλήψεών του (βλ. τή βιβλιοκρισία του στήν
Εισαγωγή στη φιλοσοφία τοΰ Θεοδωρίδη πού δημοσιεύθηκε στό Δελτίοντής
Ο ΛΜ Ε, Μάιος 1 9 3 3 ,4 4 4 -4 4 7 , καί τά άρθρα του: «Κράτος καί παιδεία. Τό
πρόβλημα τής πολιτικής ύπάρξεως τοΰ άνθρώπου», Παιδεία, Α ', 1936, 816, 1 37-152, 250-2 5 5 , «Τό πρόβλημα τοΰ μαθήματος τής ιστορίας», Νεο
ελληνικά Γράμματα, 1 3 - 1 1 -1 9 3 7 ,3 -4 ). Ώ ς έγκυρος μεταφραστής καί ύπομνηματιστής τοΰ ’Αριστοτέλη ( Τά μετά τά Φυσιχά, Θεσσαλονίκη 1935' βλ.
τή βιβλιοκρισία τοΰ X . Θεοδωρίδη, Παιδεία, Α', 1936, 7 3 -77) καί τοΰ
Πλάτωνα ( Πολιτεία, ’Αθήναι 1939) άντιμετωπίζεται άπο τόν Γληνό (τόν
όποιο θά νεκρολογήσει ό Γεωργούλης στή Νέα Ε στία, Λ Ε ', 1944, 106111) ώς «τοποθετημένος οριστικά καί τίμια μέσα στό άναγεννητικό ρέμα
τοΰ δημοτικισμοΰ» πού θά μποροΰσε νά συμβάλει στήν «πραγματική άναγέννηση τών άνθρωπιστικών σπουδών στόν τόπο μας» («Εισαγωγή» στόν
Σοφιστή, Άθηναι 1940, 55/56' οί κάποιες έπιφυλάξεις ώς πρός τήν έκτίμηση αύτή τοΰ Γληνοΰ στοιχοΰν πρός τή δημοσίευση τοΰ άρθρου του: « Ε λ λ η 
νισμός καί πολιτισμός» στή Φαλαγγιτιχην Έπιθεώρησιν, άρ. 2 [ Ίούλ .-Σ ε
πτ. 1 940], 178-181). Γιά τόν κατοπινό Κωνσταντίνο Δ. Γεωργούλη βλ. καί
Ε. Π. Παπανοΰτσος, 1Απομνημονεύματα, Αθήνα 1982, 46. Ή Έ λ λη
Λαμπρίδη, εκπαιδευτικός (στή διάσπαση τοΰ Όμίλου έκφράζει τίς άνησυχίες μιας «τρίτης κατάστασης»' βλ. Αναγέννηση, Δεκ. 1 9 2 7 ,1 8 9 ) πού καλλι
εργεί τό φιλοσοφικό δοκίμιο (π.χ. Ή φιλοσοφία τοΰ Μπερξόν, Άθηναι
1929) καί παρεμβαίνει στή συζήτηση γιά τή δυναμική τοΰ γυναικείου κινή
ματος («Κριτικές παρατηρήσεις στό σύγχρονα φεμινισμό», ’Αναγέννηση,
Ίαν. 1927, 2 7 8 -2 8 4 ), δέν έχει άκόμη άσπασθεϊ τίς ιδέες ένός μεταρρυθμιστικοΰ σοσιαλισμοΰ, δπως συμβαίνει άργότερα μέ τήν ένταξή της στό Σ Κ ΕΛΚΑ (βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου). Ό Βασίλειος Δεδούσης
(Μεσσηνία 1898 - Θεσσαλονίκη 1 956), κλασικός φιλόλογος καί λογοτέχνης,
ύπηρξε μετριοπαθής φιλελεύθερος, ένώ ό Ή λίας Λαγάκος (Λακωνία 1 899 Αθήνα 1958) έμφανίζεται — πρίν άκόμη ολοκληρώσει τίς νομικές του
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σπουδές στο Παρίσι (βλ. La défense sociale, Paris 1 9 3 0 - Ή νομοθετική
ρύθμισις τοϋ ζητήματος της έκδόσεως τών αλλοδαπών εγκληματιών, ’Αθή
ναι 1930· «Υπ ότροπ ος καί καθ’ έξιν εγκληματίας», Εργασία , Γ ' , 1932,
4 4 - 4 5 ) — υπερασπιστής τής κοινωνικής έννομίας, διατηρώντας αύτή τήν
εύαισθησία καί στούς κόλπους τοϋ «Δημοκρατικοΰ Σοσιαλιστικοΰ Κόμμα
τος» (βλ. παραπάνω σ. 612)· πρβλ. « Ή κοινωνική άσφάλισις», Μηνιαία
Έπιθεώρησις, εκδ. τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων, άρ. 2 (Σ επ τ. 1955),
8- 10.
’Από τήν ’Αναγέννηση (Α ': άρ. 1, Σ επτ. 1926, ώς άρ. 11/12, Ίούλ.Αΰγ. 1927· Β ' , άρ. 1, Σ επτ. 1927, ώς άρ. 11/12, Ίούλ.-Αΰγ. 1928) μνημο
νεύουμε τά έξής κείμενα, πρωτότυπα ή μεταφράσεις, πού άποδίδουν τήν
αΰξουσα τάση τοΰ περιοδικοΰ νά άποβεϊ βήμα τοΰ «σοσιαλιστικοΰ δημοτικισμοΰ»:
Βάρναλης, Κ. (βλ. παρακάτω σ. 622).
Βεζανής, Δ ., «Τά προβλήματα τής σημερινής έλληνικής πολιτικής» (Α ',
188-19 8).
Γεωργούλης, Κ. Δ ., «Καί πάλι οί κοινωνικοί νόμοι» (Α ', 26 6 -2 6 7 ).
------, « Ή δευτερολογία τοΰ κ. Καρούζου» (Α ', 3 6 5-3 66 ).
------, « Ό κ. Κορδάτος καί ή μαρξική έπιστήμη» (Α\ 485).
------, «Οί γνωσιολογικες προϋποθέσεις τοΰ Μαρξισμοΰ» ( Β ', 2 4 5-25 5 ).
Γληνός, Δ ., « ’Αναγέννηση» (Α ', 1-3).
------, «Σημειώματα» (Α ', 117).
------, « Ή έλληνική άρρώστια» (Α ', 121-1 2 9 ).
------, «Προτάσεις» (Α ', 568/569).
------, « ’Ανασκόπηση» ( Β ', 1-4 ).
------, «Γιά νά κατανοούμε τήν έποχή μας» ( Β ', 9 7-99).
------, «Πολιτική ζωή καί κόμματα» ( Β ', 2 4 1 -2 4 4 , 2 8 9 -2 9 2 , 3 9 5 -3 98 ).
------.«Σ χόλια» ( Β ', 4 6 1 -4 7 0 ).
Δεδούσης, Β ., « Ή μέθοδος τής διδασκαλίας τής Ιστορίας» (Α ', 3 6 3 -3 6 5 ).
------, «Ά πάντηση στήν κ. Ίμβριώτη» (Α ', 4 8 1 -4 8 3 ).
------, «Ά πάντηση στόν κ. Κορδάτο» (Α ', 4 8 3 -4 8 4 ).
Ζήσης, Π., «R. Wilbrandt, DieEntwicklungsliniedesSozialismus» (A ', 168).
Θεοδωροπούλου, Αΰρ., «Τό φεμινιστικό κίνημα» (Α ', 21 0 -2 2 1 ).
Ίμβριώ τη, Ρ. (βλ. τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 4 7 0 αύτοΰ τοΰ έργου).
Καζαντζάκη, Γαλ. (βλ. παραπάνω σ. 407).
Καζαντζάκης, Ν., « Ή νέα Πομπηία» (Α ', 7 6-80).
------, «Προεισαγωγικό σημείωμα» (Α ', 136-1 3 7 ).
------, «Δεύτερο σημείωμα» (Α ', 203-2 0 5 ).
------, « Ή σταυρωμένη Ρωσία» (Α ', 27 1 -2 7 7 ).
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------, « Επισκόπηση τής Σοβιετικής Ρουσίας» ( Β ', 172-176).
------, «Τί γίνεται στή Ρωσία» ( Β ', 193-198).
------, «Salvalores Dei. ’Ασκητική» (Α ', 599-632).
Καραβίδας, Κ. Δ ., « Ή φυσιολογία τοϋ δημοτικοΰ τραγουδιού» (Α ', 163166).
Καροΰζος, Χρ., « ’Απάντηση στόν κ. Καζαντζάκη» (Α ', 1 37-142).
------, «Δευτερολογία» (Α ', 26 7 -2 7 1 ).
------, «Οί Βερναρδάκηδες καί ό δημοτικισμός» (Α ', 4 2 6 -4 3 1 ).
------, « Ή Σαμοθράκη τοϋ Ίδ α » ( Β ', 82-86, 132-138).
Κορδάτος, Γ ., «Φυσικοί καί κοινωνικοί νόμοι» (Α ', 199-203).
------, «Οί έπικριτες τοΰ μαρξισμοΰ» (Α ', 259-2 6 4 ).
------, « ’Απάντηση» (Α ', 4 3 7 -4 3 8 ).
------, «Έ ν α ς νέος 'κριτικός’ τοΰ ίστορικοΰ ύλισμοΰ» ( Β ', 52 5 -5 3 0 ).
Λαγάκος, Ή λ ., « ’Απάντηση στόν κ. Καζαντζάκη» (Α ', 552-5 5 5 ).
Λαμπρίδη, Έ ., «Προϋπόθεσες» (Α ', 26 5 -2 6 6 ).
Ρώ τας, Β ., «Έ ν α μετακομμουνιστικό 'πιστεύω’» ( Β ', 172-176).
Σωμερίτης, Στρ. (βλ. παραπάνω σ. 561).
Barbusse, Η., «Πίστη καί λογικό», μτφ. Α. Θ(ρύλου) ( Β ', 52-58).
Derjavine, Ν., «Οί επιστήμονες καί ή κοινωνική ζωή στή Ρωσία», μτφ. Φ .Σ .
( Β ', 231-234).
Ντεμπόριν, Α., « Ή διαλεχτική φιλοσοφία τοΰ Λένιν» (Α ', 4 4 5 -4 5 2 , 500505).
------, «Β. Spinoza» ( Β ', 389-3 9 4 ).
Schroeder, Κ., «Μεταφυσική τής ιστορίας», μτφ. Χρ. Καστρίτη [=Καρούζου] ( Β ', 2 93-3 0 3 ) [=«Geschichtsmelaphysik. Ein Nachworl zu Ο.
Spengler», Die Gesellschaft, 3 (1 9 2 6 ), 5 35-546].
Washburne, C. W ., «Τί καλό καί τί κακό εχει ή σημερινή παιδεία στή
Ρωσία» ( Β ', 311-3 1 8 ).

β)

Δ. Γληνός: ή μοναχική μετάβαση άπό τόν Μιστριώτη
στόν Λένιν

Σύμφωνα μέ αύτοβιογραφικό σχεδίασμα τοΰ Γληνοΰ (1936· Ή λιού, «Εισα
γωγικό σημείωμα», κ ζ ') οΐ «κεντρικές πράξεις» τής ζωής του εϊναι τρεις:
«1. Ή Θεσσαλονίκη καί ή δημοτική γλώσσα στα σκολειά. 2) Ή διάσπαση
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τοΰ Εκπαιδευτικού Όμίλου καί ή διακήρυξη τοϋ 1927. 3) Ό κομμουνι
σμός. 1936». Στήν Εισαγωγή (σ. 1 7 1 -1 9 5 ) τοΰ παρόντος τόμου καταγρά
φονται έπακριβώς τά στάδια της μοναχικής του μετάβασης άπό τρν «Μιστριώτη στόν Λένιν». Έ δ ώ θά σημειώσουμε τά βιβλιογραφικά τεκμήρια
αυτής τής πορείας, χωρίς τήν ανθολόγηση κάποιου έκτενοϋς άποσπάσματος
άπό τά εργα του που κυκλοφορούν ευρύτατα.
Ά παντα, εκδοτική φροντίδα, εισαγωγή, σημειώσεις Φ. Ήλιού, Α ', Β ' ( ’Αθή
να 1983), όπου καί:
«Λογοδοσία» [1904] (Α ', 6 5-72).
«Ρ. Όϋκεν» [1909] (Α ', 151-165).
« Ή τουρκική μεταπολίτευσις καί αί συνέπειαι αύτης» [1 9 0 9 ] (Α ', 171188).
«Προκαταρκτικαί βάσεις τοϋ Καταστατικού της Προοδευτικής έταιρείας»
[1909] (Α ', 189).
Ή ήθική φιλοσοφία τοϋ Πλάτωνος [1 910] (Α ', 1 93-370).
« Ό δρόμος τής νέας ζωής» [1 910] ( Β ', 3 -3 0 ).
« Ό Α. Έλευθερόπουλος καί ή φιλοσοφία του» [1 911] ( Β ', 5 1-70).
[«Δήλωση τοϋ Έκπαιδευτικοΰ Όμίλου»] [1 911] ( Β ', 72-73).
«Τά έκπαιδευτικά νομοσχέδια τοΰ 1913» [1 9 1 3 ] ( Β ', 183-372).
«Εκπαιδευτική άνόρθωσις» [1914] ( Β ', 3 8 1 -4 4 1 ).
Δημιουργικός ιστορισμός, ’Αθήνα 1920 [= Εκλεκτές σελίδες, εκδ. «Στοχα
στή», Α ', ’Αθήνα 1 9 7 1 ,1 3 -3 4 ].
«The Progress of Education in Greece», The Balkan Review, III (1 9 2 0 ), 37 8 382.
Γυναικείος ’Ανθρωπισμός, ’Αθήνα 1921 [= 'Εκλεκτές, A ', 35-61 ].
« Ή κρίση τοϋ Δημοτικισμού», Δελτίο τοΰ 'Εκπαιδευτικού Όμίλου, 11
(1923/1924), 3 -4 5 [= Εκλεκτές, Β ' , 7-64],
«Τό βασικό πρόβλημα τής παιδείας», ’Εργασία, 1 (1923/1924), 5 -8 , 2 831, 75-78, 100 -1 0 3 [= ’Ε κλεκτές, Α ', 6 3 -8 2 ].
γιά τά κείμενα στήν ’Αναγέννηση, βλ. παραπάνω σ. 618.
«Κύριο άρθρο», Ό Νέος Δρόμος, άρ. 1 (1 -1 1 -1 9 2 8 ), 3.
«Κομμουνισμός», στό: Έλευθερουδάκης, ’Εγκυκλοπαίδεια, VII ( ’Αθήναι
1928), 869.
«Τά 'ιδανικά τής παιδείας’ καί ό κ. Παπανδρέου» καί « Ύ σ τερ ’ άπό τό
θάνατο τοΰ Ψυχάρη», Ό Κύκλος, 1 (1931 ), 6 9 -7 9 καί 1 2-15 [= ’Ε κλε

κτές, Γ ', 9 9 -U 3 -Β ', 6b-69].
«Μιά συνομιλία με τόν Λουνατσάρσκι», Πρωτοπόροι, 2 (1931), 324-3 2 6 .
« Ή σημερινή λογοτεχνία μας», Εργασία, Γ ' (1 9 3 2 ), 227-228.
(( Πρόλογος», στό: A. Kurella, Ή σοσιαλιστική έπανάσταση στόν πολιτισμό,
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Ά&ήνα 1932, 5 -2 7 , εκδ. Νέων Πρωτοπόρων [= 'Εκλεκτές, Δ ', 3 3 -4 9 ].
στούς Νέους Πρωτοπόρους : 1
« Ή φιλοσοφία τοΰ Χέγκελ» (1, 6 3 -6 6 , 1 00-107, 1 4 0-144) [= 'Εκλεκτές,
Β ' , 70-108],
«Πνευματικές μορφές της άντίδρασης» (1, 3 4 9 -3 5 1 , 3 9 8 -4 0 0 , 42 4 -4 2 6 · 2,
5-8, 4 9-53) [= Εκλεκτές, Δ ', 50-94],
« Ε λ ά τ ε νά βοη&ήσουμε τά παιδιά» (1, 4 2 1 -4 2 2 ).
«Ά πάντηση σέ θεληματικές άπορίες» (2, 106 -1 0 7 ) [= Εκλεκτές, Δ ', 95-

100],
« Ό φασιστικός ιδεαλισμός στήν Ελλάδα» (2, 2 1 3 -2 1 5 ) [= 'Εκλεκτές, Δ ',
101-108],
«Γράμμα» (2, 284).
«'Η έκπολιτιστική έπανάσταση» (2, 3 0 8 -3 12 , 3 4 3 -3 4 5 , 384-386· 3, 103106).
«Το γλωσσικό ζήτημα» (3, 186-188) [= Εκλεκτές, Δ ', 109-116].
((Τέσσερα σημεία άπο το συνέδριο τών σοβιετικών συγγραφέων» (3, 428).
((Οΐ Έλληνες τής Σοβιετικής Ένωσης» (βλ. παρακάτω σ. 692).
«Το συνέδριο τής Μόσχας» (3, 4 4 5 -4 4 6 ).
« Ό ποιητής Κώστας Βάρναλης» (4, 59-63) [= ’Εκλεκτές, Β ' , 124-137],
« 7 ο φώς πού καίει » ( 4 ,1 6 4 -1 6 8 , 207-209· 5, 12-15).
«Τα πορίσματα τής γλωσσικής ερευνάς τών Νέων Πρωτοπόρων » (4, 22 1 223).
«Τρία τραγούδια» (5, 9 5 -9 8 ) [= 'Εκλεκτές, Δ ', 117-125],
«Το συμφωνητικό Παλλαϊκού Μετώπου καί Φιλελευθέρων», Ριζοσπάστης,
25 ώς 2 9 -4 -1 9 3 6 , 1, 3, 5.
«Διάγραμμα τής διαλεχτικής φιλοσοφίας» [1 9 3 6 ] [= Εκλεκτές, Β ' , IS S 
U S ].
Τριλογία τοΰ πολέμου [1 9 3 8 ], Ά&ήνα 1956.
«Εισαγωγή», στό: Πλάτων, Σοφιστής, Ά&ήνα 1940.
(( 'Ορίζοντες νέας ζωής» [ 1941 ], Έπιστημονική Σκέψη, άρ. 8 ( Ίούλ.-Αΰγ.
1982), 44-59.
((Πρόλογος», στό: Φρ. Νίτσε, Ή γενεαλογία της ήθιχής, Ά&ήνα 1942,
γ '- ι ε ' [= Εκλεκτές, Α ', 8 3 -1 0 0 ].
Τί είναι καί τί θέλει τό ΕΑΜ, χ.τ. 1942, Ά&ήνα 21944.

I Γιά τά ανυπόγραφα χείμενα βλ. Ήλιού, «Εισαγωγικό», λγ'.
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γιά τή συνεργασία του στήν Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση τής Κατοχής βλ.
Ήλιού, «Εισαγωγικό», λ γ ', Έ λ λ . Π αππϊ, Σελίδες άπο τόν τύπο τής
1Αντίστασης, ’Αθήνα 1985, 33-35.

γ)

Κ. Βάρναλης

Τακτικός συνεργάτης τής 'Αναγέννησης καί συνοδοιπόρος τοΰ Γληνοΰ
ύπήρξε ό Κώστας Βάρναλης (Πύργος τής Βουλγαρίας 1884 - ’Αθήνα 1974).
Έ δ ώ Θά καταχωρίσουμε τά έργο-βιβλιογραφικά στοιχεία τής ταυτότητάς
του ώς αισθητικού καί διανοουμένου τής Άριστερας, άπο τήν έποχή τουλά
χιστον πού άσκεΐ «μίαν σφοδροτάτην όσον καί σοφήν έπίθεσιν έναντίον τής
τότε έμφανιζομένης μεταφυσικής κριτικής εις τήν λογοτεχνίαν» (Κοινωνιολογικόν, 471/472· γιά τίς «έπαναστατικές» του ιδέες, όπως τίς έξέθεσε στή
διάλεξή του « Ή τέχνη στο σχολείο» πού πραγματοποιήθηκε στόν Ε κ π α ι
δευτικό Ό μιλο τόν ’Απρίλιο τοϋ 1921, βλ. Ο Ν ουμ ας, ΙΗ ', 1 921, 232·
πρβλ. Βάρναλης, Φιλολογικά, 295/296):
Ό Σολωμός χωρίς Μεταφυσική, ’Αθήνα 1925 (βιβλιοκρισίες στή Δημοκρα
τία: Π. Χαλκός [= Γ . Κορδάτος], 31-1 καί 7 - 2 -1 9 2 6 ,3· Α. Δ . Σίδερις,
1 2 -2 -1 9 2 6 , 1· Σπ. Μελάς, 14-2-1926, 1/2· πρβλ. Γ . Σπαταλάς, Ο

Σολωμός χωρίς Μεταφυσική και οί φυσικές υπερβολές τής πολεμικής
κριτικής, Αθήνα 1926).
άρθρα στήν 'Αναγέννηση:
«Πόλεμος καί τέχνη» (Φεβρ. 1 9 2 7 ,3 1 7 -3 26 ) [γιά τά έπικριτικά σχόλια τής
Λογοτεχνικής 'Επιθεώρησης βλ. παραπάνω σ. 402].
«Νεοελληνική πραγματικότητα καί μαγεία» (Μάρτ. 1927, 38 8 -3 9 8 ).
«Μυστήριον κι έπιστήμη τοΰ καλοϋ» (Σεπτ. 1927, 5-13).
«Τέχνη καί κοινωνικές συνθήκες» (Ά πρ . 1928, 440-452).
«Τρία βιβλία» (Ίούλ.-Α ΰγ. 1928, 482-499).
«Τό νόημα τής τέχνης», Νέα Εστία, Α' (1927), 779-783.
« Ή άξια τοΰ σολωμικοΰ Ιργου. Γ ' καί Δ '» , Νέα Εστία, Γ ' (1 92 8 ), 167173, 212-217.
Ή άληθινή άπολογία τοϋ Σωκράτη, Αθήνα 1932, 21946 (βιβλιοκρισίες: Ί .
Ζερβός, Ό κύκλος, 1 ,1 9 3 1 , 137-140' Γ. Γιανέλης, Νέοι Πρωτοπόροι,
1932, 114-115· Γ . Κοτζιούλας, Μελέτη-Κριτική, 1, 1932, 15-17· Θ.
Παπακωνσταντίνου, Κοινωνική Έρευνα, άρ. 1, Μάρτ. 1932, 46-47·
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Σ. Σκίπης, Έργασία, Γ ' , 1932, 225· Π. Χάρης, Νέα Ε σ τία , 11,
1932, 214-2 16 ).
«Το πρόβλημα τής νεοελληνικής λογοτεχνίας», Κοινωνική Έρευνα, 1
(1932), 19-20.
«Συνέντευξη», Πολιτικά Φύλλα, άρ. 2 -3 (Ίο ύ λ . 1 932), 27.
κείμενα στούς Νέους Πρωτοπόρους:
« Η αληθινή άπολογία τοϋ Σωκράτη» [άπόσπ.] (Δεκ. 1931, 3-6· 1935, 55).
«Γράμμα» (1932, 293).
«Διανοούμενοι λακέδες» (1933, 1 33-134).
«Διανόηση Ε .Ε .Ε .» (1934, 22 5 -2 2 9 ).
« Ό δεύτερος έξώστης» (1934, 508-5 1 0 ).
«Δηλώσεις» [«τών συνεργατών μας Γληνοΰ καί Βάρναλη στή Μόσχα»]
(1934, 359).
« Ή λογική τοΰ λύκου» (1935, 50-52).
«Τ ί είδα εις τήν Ρωσσίαν τών Σοβιέτ», 'Ελεύθερος Άνθρωπος, 31-1 Ο
Ι 934, 3. ‘
άρθρα στον Ριζοσπάστη:
« Ά η Στράτης καί ... σοσιαλιστικός ρεαλισμός» (7 -3 -1 9 3 6 , 3).
βλ. καί Marcheselli-Loukas, Συμβολή, 48-50.
βλ. καί παραπάνω σ. 383.
Ζωντανοί άνθρωποι, ’Αθήνα 1939 (βιβλιοκρισία: Γ . Μ. Μυλωνογιάννης,
Νεοελληνικά Γράμματα, 1 3 -5 -1 9 3 9 , 1 4-15), 21958.
« Ή λογοτεχνία στά μαΰρα χρόνια», Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, 1-121944, 28-29.
Σολωμικά, ’Αθήνα 1957.
Αισθητικά - Κριτικά, Α': Αισθητικά, ’Αθήνα 1958.
«Χαιρετισμός στόν Russell», ’Ε πιθεώρηση Τέχνης, 12 (1 9 6 0 ), 4 6 -4 7 .
Φιλολογικά άπομνημονεύματα [1 9 3 5 ], έπιμ. Κ. Γ . Παπαγεωργίου, ’Αθήνα
21981.
’ Επιπλέον για τόν Βάρναλη:
Βαρίκας, Β ., Ό ποιητής Κ. Βάρναλης, ’Αθήνα 1935, στό: Κ Βάρναλης - Κ.
Καρυωτάκης, έπιμ. Ά λ . Ζήρα, Αθήνα 1978, 17-98.
Γληνός, Δ ., «Κ. Βάρναλης», Νέοι Πρωτοπόροι, Δ ' (1 9 3 5 ), 59-63.
Επιθεώρηση Τέχνης, Ε ' (1 9 5 7 ), 9 9 -1 3 0 (άφιέρωμα με συμβολές τών Σ.
Μάξιμου, Κ. Πορφύρη, Κ. Κουλουφάκου κ.ά.).
Λαμπρίδης, Μ., Ή ταξική συνείδηση στό εργο τοϋ Κ. Βάρναλη, Αθήνα
1982.
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Marcheselli-Loukas, L., «Βάρναλης καί σοσιαλιστικός ρεαλισμός», ’Αντί, άρ.
3 0 8 (1 7 -1 -1 9 8 6 ), 4 2 -4 4 .
------, Συμβολή στήν έργογραφία τοϋ Κ. Βάρναλη, ’Αθήνα 1984.
Νοϋτσος, « Ή λογοτεχνική», 4 0 0 , 4 0 4 -4 0 5 .
Ντουνιά, Λογοτεχνία, 7 2 -7 3 , 123-1 3 4 , 3 1 6 , passim.
Πανσέληνος, Ά ., « Ή προσωπικότητα τοΰ Κ. Βάρναλη», ’Ελεύθερα Γράμ
ματα, 5 -1 0-194 5 , 9, 15.
Στάρκος [=Κόντος, T .], « Ό Κ. Βάρναλης», Ριζοσπάστης, 2 4 -2 -1 9 3 5 , 5.
[Τσαβέας, Θ.], «Βάρναλης, Κ.», στό: « ’Ανεξαρτήτου», Κοινωνιολογιχόν,
47 0 -4 7 3 (ό ίδιος βιβλιοκρίνει τούς Σκλάβους πολιορχημένους στή Νέα
’Επιθεώρηση, Α ', 1928, 2 6-27).

Η Τ Ε Χ Ν Η Ω Σ « Φ Α Ν Ε Ρ Ω Μ Α Μ ΙΑ Σ Ε Ι Δ Ι Κ Η Σ
Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Η Σ Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ Σ » » '

α... Τέχνη θά έννοήσουμε το σύνολο άπο τ ά φ α νερ ώ μ ατα μ ια ς ειδικής
άνθρώπινης ενέργεια ς (τη ς α ισ θη τική ς), πού σκοπός το υς είναι με
μια τ έ λ ε ια έκφραση νά μ άς υποβάλλουν μιάν ώρισμένη συγκίνηση
μακριά άπο κά θε ά μ εσο πρα χτικο συμφέρο, δηλ. με κύριο χαραχτηρα
τήν ά νιδιοτέλεια.
Δ εν είναι έδώ ό τό π ος νά εξετά σ ο υ μ ε αύτό το σύνθετο πρόβλημα
σ τή βαθύτερη του ψυχοφυσιολογική φύση κα ί κοινωνική του κ α τα γ ω 
γή. Ό μ ω ς είμ α σ τ ε άναγκασμένοι νά βεβ αιώ σο υμ ε ( έσ τ ω κα ί δογμ α 
τικ ά ), π ώ ς ή α ισθητική ά ξία τώ ν κα λλιτεχν ημ ά τω ν δεν έ ξα ρ τ ιέ τ α ι
άπο τήν ιδεολογική ά ξία ή άπο τή συναισθηματική ’ευγένεια ’ τη ς
ύλης τους. Ή ειλικρίνεια της συγκίνησης είναι ή μόνη ευγένεια στην

Τέχνη , ά σχ ετα με τήν ήθική, ΐδεα λιστική (λ έγ ε πα ιδ αγ ω γ ική ) ή
ω φ ελιμιστικ ή έχ τίμ η σ η αύτης τη ς συγκίνησης. ’Α μ έτρ η τα άριστουρ
γή μ α τα , άπο το μακρυνώτερο παρελθόν έ ω ς σή μ ερ α, έρχονται νά
κυρώσουν de facto αύτή μ ας τήν παρατήρηση. Δ εν άρκεΐ λοιπόν ή

1. [«Πόλεμος», 3 19-3 21 ].

«ΣΟΣΙ ΑΛΙ ΣΤΙ ΚΟΣ ΔΗΜΟΤΙ ΚΙ ΣΜΟΣ. .
εύγέν εια τοϋ π ολεμ ικοΰ ιδανικού (λ έγ ε π α τρ ιω τικ ο ύ ), για νάναι ενα
εργο π ο λ εμ ική ς τέχνη ς ω ρα ίο- χ ρ ειά ζ ετ α ι προ πά ντω ν ή ειλικρίνεια
αύτοϋ τοϋ ΐδανικοΰ. Μ ά κα ί το ύ τη ή προϋπόθεση δεν είναι κ α τη γ ο 
ρηματική. Π ρέπ ει καί ή έκφραση αύτης τη ς ειλικρίνειας νάναι π ε τ υ 
χημένη. [...]
Ά λ λ ά κά θε κοινωνική ά ξία , ε ίτ ε κανονική ε ίτ ε ίάανική, δεν π ρ έπ ει
νά έ ξ ε τ ά ζ ε τ α ι ά πόλυτα σά μιά ο ντό τη τα στα τικ ή . Π ρέπ ει νά ζη τ ιέ 
τ α ι καί ό καθορισμός τη ς έξελ ιχ τικ ή ς τη ς στιγμ ή ς κι ή σχέση τη ς μ έ
τους άλλους κοινωνικούς θεσμούς. Έ χ ο υ μ ε λοιπόν νά παρατηρήσου
μ ε, π ώ ς κά θε είδος π ο λέμ ου , σάν π ρ α γ μ α τικότη τα κα ί σάν ά ξιολογική έρμηνεία τη ς (ιδανικό), περνάει άπό τρ εις μορφές: τήν προδρομική
(έπ α ν α σ τα τικ ή ), τη ς άκμής (δογμ α τική) καί τη ς παρακμής (μ ιμ η τι
κή ). Α ύτή ή παρακολούθηση τ η ς 'μορφ ολογίας’ τώ ν ά ξιώ ν είναι
ά π α ρ α ίτη τη. Γ ι α τ ί κά θε στιγ μ ή ένός ώρισμένου πολεμικοΰ είδους
ε χ ει διαφορετικόν ά ντίχτυπο στήν ομαδική ψυχολογία καί διαφ ορετι
κά ά π ο τελ έσ μ α τα γ ιά τόν κοινωνικόν οργανισμό. Κ ι όταν λ έμ ε οργ α

νισμό, δέν έννοοΰμε μιάν ομοιογενή έν ό τη τα κι άλληλεγγύη άπό κο ι
νά συμφέροντα, άλλά ενα σύνολο άπό ά ν τίθ ετες δυνάμεις σέ άδιάκοπη σύγκρουση με τεχ ν η τή ισορροπία. Έ τ σ ι ό τελ ευ τα ίο ς πα γκόσμιος
π ό λ εμ ος (Ιμπερια λιστικό ς) είναι ή τε λ ε υ τα ία μορφή τώ ν άστικώ ν
πο λ έμ ω ν , που ση μ ειώ ν ει στά δ ιο πα ρα κμ ής τοΰ πα τρ ιω τικού ίδανικοΰ. Σ τ ό χαραχτηρισμόν αύτό δέ μ άς β ιά ζει άνάγκη θεωρητική· μάς
τόν έπ ιβ ά λ λ ει ή ίδια συνείδηση τώ ν π ο λ εμ ισ τώ ν , πολιτικώ ν καί δια
νοουμένων, πού κανένας δέν π ίστεψ ε είλικρινά στήν ίερ ό τη τά του. Κ ι
όταν ενα ιδανικό χάνη τήν έσω τερ ικ ή του δύναμη, τ ό τ ε άπό τή μιά
γιά το ύς π ο λ εμ ισ τές γ ίν ετα ι θ έμ α γιά πολλή κριτική άνάλυση, άπό
τήν άλλη οί διανοούμενοι κα ί δημοσιογράφοι προσπαθούν μ έ υπερβο
λική φ ρασεολογία νά διώξουν τίς ά μφιβολίες το υς, θ έτο ν τα ς το μονά
χα έ π α γ γ ελ μ α τ ικ ά κα ί τ ό κρά τος τ ό έπ ιβ ά λ λ ει μέ τήν υλική βία
(σ τ ρ α τιω τικ ό ς νόμος, λογοκρισία, κα τά ργηση τοΰ μυστικού τώ ν έπ ιστο λώ ν , κα τα σ κ ο π εία ) κα ί μ έ τήν ήθική βία (ψ εύτικα άνακοινωθέντ α , πλα στογρά φ η ση τη ς ιστορία ς, πληρω μένη άρθρογραφία κα ί φι
λολο γία ). ’Α λλά π ιό άναμφισβήτητη άπόδειξη γιά τήν παρακμή ένός
ΐδανικοΰ είναι ή εμ π ρ α χ τη (= εν οπ λ η) άρνηση του, ό πω ς στήν π ερ ί
στα ση αύτή οί κοινωνικές έπ α ν ά στα σ ες σέ πολλά άπό τ ά έμ π ό λ εμ α
κράτη ( Ρ ω σ ία , Γερ μ α νία , Ο ύγγαρία).
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Έ τ σ ι π ισ το π ο ιώ ν τα ς τήν παρακμή κα ί τή γεν ετικ ήν άνικανότητα
τοϋ ΐδανικοΰ ελατηρίου κ α τά τήν τελ ευ τα ία π α γ κ όσ μ ια σύρραξη,
βεβαιώ νουμε μ α ζί καί τήν άνειλικρίνεια του κι εξη γού μ ε καί τήν
ψευτιά τη ς τέχν η ς, πού θέλη σε νά το έρμηνέψη αισθητικά.
Έ δ ώ θά μποροΰσε, άλλη μ ια φορά, νά σ τ α μ α τή σ η ή συ ζήτη ση .
"Ο μ ω ς θ ά τήν προχωρήσουμε γ ια νά έξα ν τλ η θ ή , δσο μ πορεϊ, τό
θ έμα. Γ ι α τ ί μένουν άκόμα π ο λλά μ εθοδικά σφ ά λ μ α τα σ τή θέση τη ς
άρχικής μας έ ρ ώ τη σ η ς. Α ύτή ή ερ ώ τη σ η : 'π ο ιά είναι ή έπίδρα ση τοϋ
π ολέμου στήν τέχν η ’ δε μ πορεϊ νά στα θη μοναχή τη ς. Ά π ο τ ε λ ε ΐ
μ έρος, ή άν θ έ λ ε τ ε , το τελ ευ τα ίο κο μ ά τι άπό μ ιά γεν ικώ τερ η έ ρ ώ τη ση: 'π ο ιά είναι τ ά ή θικά , τ ά π ν εμ α τικά κ α ί τ α α ισ θη τικά ά π ο τελ έσ μ α τ α το ΰ πο λέμου’ ; Ά ν καί δλοι οί άξιολογικοί θεσμ ο ί τη ς κοινω 
νίας (θρησκεία, ήθική, πολ ιτική , δίκαιο, τέχν η , π α τρίδα κ τ λ .) φαίνον
τ α ι, π ώ ς άκολουθοΰν ό καθένας μιάν αύτόνομη έξελ ιχ τικ ή τρ ο χιά καί
π ώ ς οί α ιτίες τώ ν μ ετα β ο λώ ν τους βρίσκονται μ έσα στόν ΐδιον έα υτό
το υς, δμω ς κα ί ά λληλοεπηρεάζοντα ι κα ί διασταυρώνονται καί δανεί
ζο ν τα ι ό ενας άπό τόν άλλο σ το ιχ εία συνθετικά καί σε τελ ευ τα ία
άνάλυση καθορίζονται άπό τό είδος τη ς οικονομικής οργάνωσης τή ς
κοινωνίας. Ά λ λ ά π ά λ ι ή καμπύλη τώ ν ήθικοπνευματικώ ν ά ξιώ ν δεν
τα υ τ ίζ ε τ α ι μ ε τήν κα μ πύλη τή ς έ ξ έ λ ιξ η ς τη ς οικονομικής ά ξία ς.
Γ ια τί οί π ρ ώ τε ς κινιοϋνται πολύ άργά με τό νάχουνε β α θ ύτα τες ρίζες
στό ομαδικό υποσυνείδητο (=π αρά δοση). Έ τ σ ι πά ντα θά παρατηρήτ α ι μιά έπ ιβ ίω ση π α λιώ ν μορφών κα ί τύ π ω ν , πού μ’ αύτούς μιά νέα
π ρ α γ μ α τικ ό τη τα ζ η τ ε ί νά έκφ ρα στη, δσο νά βρή με τόν καιρό τή δική
τη ς έκφραση. Γ ι ’ αύτό τό λόγο ό τελ ευ τα ίο ς πα γκόσμ ιος πό λεμ ος
ζή τη σ ε νά έκφ ραστη μ ε τύπους κενούς, άρα άγονους καί γ ιά τό πνέμ α
καί γ ιά τ ό συνα ίστημ α . Έ χ ο ν τ α ς μ π ρ ο στά μ α ς αύτή τήν πα ρ α τή ρη 
ση θά σ χ ετίσο υμ ε τήν τέχνη με τήν έπ ισ τή μ η , τή φιλοσοφία, τήν
ή θική, τήν πο λ ιτική τη ς έπ ο χ ής μα ς, μ ά πρό πά ντων με τήν οικονο
μία , πού είναι ό κύριος ρυθμιστής γ ιά δλους τούς κοινωνικούς θ ε 
σμούς κα ί το ύς κανονικούς (συντηρητικούς) κα ί το ύς άρνητικούς
( έ π αν α σ τ α τ ικούς ) ».

2. Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ Τ Η Σ Ν Ε Α Σ Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η Σ

Τον ’Ιούνιο τοΰ 1933 επανεκδίδεται ώς «δελτίο κριτικής καί πληροφοριών»
ή Νέα Επιθεώρηση με ενα λιτό προγραμματικό κείμενο πού καθορίζει τον
μεταβατικό της χαρακτήρα: με το έγχείρημα αύτό δέν δημιουργοΰνται «οΐ
προϋποθέσεις γιά τήν εκπλήρωση τοΰ στρατηγικοΰ μας σκοποΰ πού αποβλέ
πει στή συσπείρωση γύρω άπό Ινα μαχητικό περιοδικά όλων τών τιμίων καί
ανιδιοτελών αριστερών στοιχείων τής χώρας μας, ανεξάρτητα άπό τίς πολι
τικές τους πεποιθήσεις καί άπο τή θέση τους απέναντι τών διαφόρων άλληλοπολεμουμένων πολιτικών μαρξιστικών ομάδων. Τ ίς προϋποθέσεις γιά τήν
έκπλήρωση τοΰ μεγάλου αύτοΰ σκοποΰ, πού τίθεται δχι άπο μάς, άλλά άπο
τά ίδια τά πράγματα, θά τίς δημιουργήσει ενα άλλο περιοδικό, μεγαλύτερο
καί πολυμερέστερο άπο τή Νέα Επιθεώρηση, το Μέτωπο, τοΰ οποίου ή
έκδοση θά έξαρτηθεϊ άπό τήν απήχηση πού θά εχει καί άπό τό βαθμό τής
γόνιμης ζύμωσης πού θά προκαλέσει ό πρόδρομός του, ή Νέα ’Επιθεώρηση.
Έ τ σ ι ή Νέα ’Ε πιθεώρηση παίρνει τό χαρακτήρα προπαρασκευαστικού ορ
γάνου μιας ομάδας πού, μή έχοντας κανένα οργανικό δεσμό μέ καμμιάν άπό
τίς πολιτικές μαρξιστικές παρατάξεις, ένσαρκώνει τή διάχυτη έπιθυμΐα για
μιά σθεναρή καί ευπρόσωπη έκπροσώπηση τοΰ μαρξισμοΰ στή χώρα μας. Οί
άναγνώστες πρέπει νά τήν κρίνουν καί νά τήν υποστηρίξουν σά μεταβατικό
σταθμό, καί δχι σάν ολοκληρωμένη προσπάθεια. Ά π ό τήν υλική καί πρό
πάντων άπό τήν ήθική τους ενίσχυση θά έξαρτηθεϊ ή γρήγορη μετάβαση
στήν άνώτερη μορφή, στήν έκδοση τοΰ Μετώπου». Προσπερνώντας τίς προ
θέσεις αύτές θά ανασυγκροτήσουμε τίς κυριότερες πτυχές (γιά μιά πλήρη
εΰρετηρίαση βλ. τό παράρτημα της διατριβής της Ντουνιά, Λογοτεχνία) τής
έτησιας άκριβώς τροχιάς της (ώς τόν ’Ιούνιο τοΰ 1934) ώς βήματος «κοινω
νικής έρευνας, τέχνης καί κριτικής».
Ά κ ίτα , «'Η πηγή τών Σούρδων», μτφ. καί είσαγ. Ν. Καζαντζάκη (230233).
Άνδρουλιδάκης, Γ . - Βλάχος, Ά γ γ ., «Οί κομμουνιστές κι ό πόλεμος» (337340, 374-387).
------, «Γιά μιά νέα περίοδο τοΰ έπαναστατικοΰ κινήματος» (2 20-222).
Βρεττός [=Σκλάβος], Κ. (βλ. παρακάτω σ. 645).
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Γκίκας, Π. [=Τσιριμώκος, Ή λ.] (βλ. παρακάτω σ. 653)
Ζεβγάς, Α. (βλ. παρακάτω σ. 630).
Κορδάτος, Γ . (βλ. παρακάτω σ. 640).
Κριμαϊκός, Ε. I., «Π ώς το Κ Κ Ε 'ξεκαθαρίζει’ τίς λαθεμένες μεταφράσεις»
(2 87 -289).
Νάζος, Γ ., « Ό κινηματογράφος στήν υπηρεσία τής άστικής τάξης» (2 4 -2 6 ).
Παπακωνσταντίνου, Θ. (βλ. παρακάτω σ. 635).
Παυλίδης, Λ., «Με τά κόκκινα φτερά» (1 5 5 -1 5 6 ).
Σπιέρος, Μ. (βλ. παρακάτω σ. 649).
Στέφος, Κ. [=Κορδάτος, Γ .], «Κ. Ά π έκα ς, Ή αληθινή ιστορία της Εκκλη
σίας » (161).
------, «Μ τφ. καί πρόλ. Ό . Πετρανοϋ, Ό Μάρξ, ό Ένγκελς, ό Λένιν για την
Ελλάδα» (119).
------ , «Θ. Κουτούπης, Πολίτικη οικονομία» (3 2 4 -3 25 ).
[σύνταξη], « Ή έπανέκδοσή μας» (4).
------, «Θλιβερό τέρμα» (1 4 ).1
------, «Το ενιαίο αντιφασιστικά μέτωπο» (29).
------, « ’Αναγκαία διευκρίνηση» (54).
------, «Το Βαλκανικό Σύμφωνο» (2 81-282).
------, «Τό αντιφασιστικά μέτωπο» (360).
------, «Πρός τή δύση τών φασισμών» (401).
Σωμερίτης, Στρ. (βλ. παραπάνω σ. 563).
Φιλόπουλος, Χρ. [=Χριστοφιλόπουλος, ’Av.], «Πρός μια νέα Διεθνή» (257259).
Freville, J., « Ό Μάρξ καί ή τέχνη.» ( 1 1 6 -1 1 7 ,2 0 4 -2 0 5 ,2 4 3 -2 4 4 ,2 7 5 -2 7 6 ).
Ρολλάν, P ., «Λένιν: Ή τέχνη καί ή δράση» (27 7 -2 7 9 ).
Rossi, Α., «Μαρξισμός 1933», μτφ. Ά . Ζεβγα (2 2 -2 4 , 50-53, 7 5 - 7 8 ,1 0 9 1 1 3 ,1 4 2 - 1 4 5 ,1 9 1 -1 9 4 , 2 2 2 -2 2 5 , 2 8 0 -2 8 1 , 2 9 9 -3 0 6 , 3 4 5 -3 5 0 , 38 8 400).
Τολστόι, Ά λ ., « Ό μαρξισμός πλούτισε τήν τέχνη» (157).
Τρότσκι, Λ., «Φιλολογία καί έπανάσταση», μτφ. Ά . Ζεβγα (2 3 7 -2 4 2 ,2 7 0 274, 3 12-316, 3 5 3 -3 5 9 ).

1. Σχόλιο γιά τ4ν Istrali πού «έχει προσχωρήσει οριστικά στό στρατόπεδο τών
εχθρών τοΰ προλεταριάτου». Βλ. παραπάνω σ. 403' πρβλ. τή νεκρολογία του άπο τήν
Έλλη Ααμπρίδη ( 'Ελληνικά Φύλλα, Μάιος 1935, 87-89) καί τήν άποτίμηση: «Π
Ίστράτι», μτφ. Ν. Άνδρικόπουλου, Νεοελληνικά Γράμματα, 6-6-1940, 12
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α) Ά . Ζεβγάς

Ό Άντρέας Ζεβγάς (ψευδ. τοϋ Αιμίλιου Χουρμούζιου- Λεμεσός 1904 ’Αθήνα 1973) ώς το 1935, είτε ώς μέλος τοΰ Κ Κ Ε είτε ώς άνένταχτος τής
Άριστερας πού θήτευσε στήν « Αντιπολίτευσή» του (το 1932 συνυπογράφει
το « Αντιπολεμικό Μανιφέστο» [Νέοι Πρωτοπόροι, Α ', 2 9 7 ] καί το έπόμε
νο ετος δέχεται νά υποβληθεί στήν κρίση «Δικαστηρίου Τιμής» [Νέα ’Επι
θεώρηση, Σεπτ. 193 3,88/ 89] γιά τά όσα τοΰ προσάπτουν οί Νέοι Πρωτοπό
ροι), ήταν στο κέντρο τών συλλογικών προσπαθειών τέχνης καί κριτικής πού
έκδιπλώνονταν «παράπλευρα με τον κοινωνικό άγώνα τών καταπιεζομένων» (Νέα 'Επιθεώρηση, Α' περίοδος, Α ', 30). Στήν κατοπινή του σταδιο
δρομία ό Χουρμούζιος (κατά τήν περίοδο τής Αντίστασης έντάχθηκε στο
«ΕΑΜ Λογοτεχνών») ώς κριτικός τής λογοτεχνίας καί δοκιμιογράφος διατή
ρησε ορισμένους σπινθήρες τών ιδεών τής νιότης του, διακηρύσσοντας πάν
τω ς σε κάθε εύκαιρία τήν άναντιστοιχία θεωρητικοϋ προτάγματος καί πρα
κτικής του έφαρμογής, στό βαθμό ιδίως πού — κατά τό παράδειγμα τοΰ
Malraux (τοΰ οποίου μετέφρασε τά 'Α ντί-απομνημονεύματα)— διέκρινε δτι
ό μαρξισμός «άπογυμνώθηκε άπό τήν ιδεολογική του καθολικότητα καί
περιορίσθηκε στήν οικονομική του σχηματικότητα» (Στράτευση xai έλευθερία, Αθήναι 1 9 5 0 ,1 1 2 ).

Έ ργα:
Άβγη, άρ. 1 (Ά π ρ . 1924, Λεμεσός) ώς άρ. 12 (Μάρτ. 1925) [διευθυντής:
Μίλιος Χουρμούζιος].
άρθρα στόν Ριζοσπάστη·.
« Ό Π. Ίστρά τι» (1 -1 -1 9 2 8 , 1/2),
«Λ. Βολανάκης, Ή τέχνη σάν κοινωνικό φαινόμενο» (2 2 -4 -1 9 2 8 , 3) (βλ.
παραπάνω σ. 40 4 ),
« Ό Ά μ λ ετ» (7-10-1 9 2 8 , 3).
Λογοτεχνική ’Επιθεώρηση:
ποιήματα, διηγήματα καί άνυπόγραφα σχόλια.
«Ε. Μπαρμπύς, Ό ’Ιησούς», Σπάρτακος, Ίαν. 1 928, 4 4 -4 5 [ώς Μ .Χ.].
γιά τή συνεργασία του στά Πολιτικά Φύλλα βλ. παρακάτω σ. 660.

Νέα ’Επιθεώρηση'.
μτφ. τοΰ Istrati (Α ', 137-1 3 9 , 7 5-85, 2 0 7-2 1 1 , 2 3 9 -2 4 4 , 27 9 -2 8 4 ).
βιβλιοκρισίες,
«Π. Ίστρά τι» (Α ', 12-16).
«Τ. Λόντον» (Α ', 330-3 3 2 ).
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«Κ. Καρυωτάκης» (A ', 254).
« ’Από τήν ερευνά τοϋ Monde: Προλεταριακή λογοτεχνία», μτφ.-είσαγ. (Α ',
3 22-327).

Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη, δεκαπενθήμερη θεωρητική περιοδική έκδοση,
άρ. 1 (Φεβρ. 1931 ) ώς άρ. 24 ( Ίαν. 1932)· για τίς μεταφράσεις του βλ.
παρακάτω.

Νέα Επιθεώρηση, περίοδος Β ' , άρ. 1 (Ίούν. 1933) ώς άρ. 12 (Ίούν.
1934), όπου:
«Χρ. Ριζόπουλος, ’Αναμνήσεις άπο τό Καλπάκι» (11-12).
«Σ τ. Τσακίρης, Το σταφιδόψωμο » (37).
«Τά προβλήματα της προλεταριακής λογοτεχνίας» (2 0 -2 2 ).
«Ροπές τοϋ σύγχρονου θεάτρου» (79-82).
«Έ ν α ς άμαθέστατος δάσκαλος» (1 6 7 -1 6 8 ).
καί μεγάλος άριθμος βιβλιοκρισιών.
Ό φουτουρισμός, ’Αθήνα 1933.
«Μ. Γκόρκι», Νέα 'Εστία, 20 (1 9 3 6), 938-9 4 4 .

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
στήν Κοινωνιολογική Βιβλιοθήκη (Α ', 1931 -1 9 3 2 ):
Κροπότκιν, Π., « Ήθική » (5 -8 , 2 5-28).
Λένιν, Ν., « Ματεριαλισμός ή Έμπειριοκριτισμός» (9 -1 2 , 19-22).
Ριαζάνωφ, Δ ., «Μ άρξ-Ένγκελς» (1 3 -1 6 , 29 -3 2 ).
στή Νέα 'Επιθεώρηση ■ βλ. παραπάνω σ. 628.
στίς έκδόσεις «Γκοβόστη» κλπ. βλ. παραπάνω σ. 3 6 5, 364.
Barbusse, Η., Ίησοϋς, ’Αθήναι 1936 (βιβλιοκρισία: Λ. Παυλίδης, Νέα
'Εστία, 2 0 ,1 9 3 6 , 1094 -1 0 9 7 ).
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« Π Ρ Ο Λ Ε Τ Α Ρ ΙΑ Κ Η Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α ,, Κ Α Ι Ο Ρ Ε Α Λ Ι Σ Μ Ο Σ
Ω Σ « Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ο Ε Κ Φ Ρ Α Σ Τ Ι Κ Ο Μ Ε Σ Ο ,,1

«...μπορούμε νά προσθέσουμε2 π ώ ς ή λογοτεχνία πού ενδιαφέρει τό
π ρ ο λετα ριάτο 3 καί έκφ ρά ζει τήν ιδεολογία το υ, δηλαδή τήν κοσ μ ο

θεω ρία το υ, ά π ο τελ εΐ κ α τ’ άνάγκην ενα όπλο στήν κοινωνική πά λη ή
όταν ή τέχν η αύτή δεν είναι όπλο μά χης (θούριο, παρόρμηση, κλ π .)
είναι γ ιά το πρ ο λετα ριάτο καθοδηγητής. Σ υν επ ώ ς τά καθήκοντα της
προλετα ριακής λογοτεχνία ς είναι κυρίως δυό: Ι ο ) Νά έμψ υχώνει στίς
μ εγά λες μ α χ ητικές σ τ ιγ μ ές τό πρ ο λετα ριάτο κα ί 2 ο ) Νά βοηθεΐ στήν
ακριβή κατανόηση τή ς πρ α γμ α τικότη τα ς πού οί τεχ ν ίτες τή ς ά σ τ ι
κής τά ξη ς φροντίζουν, σύμφωνα με τό άποτυφ λω τικό πρόγραμμα τής
μπουρζουα ζία ς, νά παραμορφώνουν. Ό ρεα λισμ ός, δηλαδή ή ρεα λι
σ τικ ή περιγραφή, στήν π ερ ίπ τω σ η αύτή ά π ο τελ εΐ σπ ουδ α ιό τα το μ έ 
σο γιά τήν π ισ τή έμφάνιση τή ς γύρω π ρ α γμ α τικότη τα ς. Ε ν ν ο ώ
ό μ ω ς τό ρ εα λισμό ώ ς τεχνικό έκφ ραστικό μέσο κι όχι ώ ς σκοπό καθ’
εαυτόν. Τ ό δεύτερο καθήκον τή ς πρ ολετα ριακής λογ ο τεχν ία ς, τίς
π ερ ισ σ ό τερ ες φ ορές, ή μάλλον κ α τά κανόνα πού δ ικ αιολογεί ο λόκλη
ρη ή ιστορία τώ ν έπ α ν α στα τικώ ν κοινωνικών άγώνων, π ρ ο ηγείτα ι

1. [«Τά προβλήματα», 2 1-22],
2. [ Ό Ζεβγάς στήν άρχή τοϋ άρθρου του θυμίζει ότι στήν πρώτη περίοδο
τής Νέας ’Ε πιθεώρησης (βλ. παραπάνω σ. 403) έγκαινίαζε τήν προβλημα
τική τής «προλεταριακής λογοτεχνίας», χωρίς νά εχει «με τήν πιό άπαισιόδοξη προοπτική τήν έντύπωση πώς έπειτα άπό τόσον καιρό, έπειτα άπό ενα
διάστημα πείρας αν όχι δικής μας, άλλ’ άποκτημένης έστω κατ’ άντανάκλαση άπό ξένες χώρες, θά μποροΰσαν νά λέγονται καί νά γράφονται τόσες
έπιπολαιότητες σχετικά μέ τό θέμα, όσες έτυχε νά διαβάσω τελευταία μέ
υπογραφές άγνωστες καί γνωστές»].
3. [ Ή δη εχει ορίσει ώς «προλεταριακή τέχνη» τήν «καλλιτεχνική έκφρα
ση τών πόθων καί τών έπιδιώξεων τοΰ προλεταριάτου», υπογραμμίζοντας
τήν οφειλή του στή Θεωρία τοϋ ίστορικοΰ ματεριαλισμοΰ τοΰ Μπουχάριν.
Γ ιά μιά παρόμοια προσφυγή στόν Ρώσο θεωρητικό βλ. Πικρός, «Πάνω στό
περιεχόμενο», 328].
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κα ί ά π ο τελ εΐ το προπα ρασκευα στικό στά διο γ ια τή δεύτερη φάση
τη ς πρ ο λετ. τέχνης. Μ ά το ίδιο αύτό στάδιο το ξαναβρίσκουμε π ά λι
όταν ο α ντικειμενικός σκοπ ός τοΰ πρ ο λετα ριάτου π ρ α γ μ α το π ο ιη θεί
κα ί ολόκληρη ή πρ ο σπ ά θειά του β α δ ίζει π ια πρός τήν π ρ α γ μ ά τω ση
τοΰ ούσιαστικοΰ σκοποΰ του. Β έβ α ια τ ό τ ε ή τέχνη αύτή δεν έχ ει τό
στο ιχ είο τη ς έπ α ν α σ τα τικ ό τη τα ς πού συνοδεύει τήν προλεταριακή
τέχν η στο ύς προπα ρασκευα στικούς τη ς άγώ νες κα ί στήν πά λη κα τά
τοΰ ύπάρχοντος κοινωνικού κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς, μ ά έμ φ α νίζει τό καθοδηγητικό τη ς στο ιχ είο πιό εκδηλο γ ια τ ί ά π ο τελ εΐ τ ό τ ε τον κυριώ τερο
παράγοντα τη ς κατανόησης τώ ν νέων κοινωνικών μορφών κα ί τη ς
στα θερ ο π ο ίη ση ς τοϋ νέου κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς. (Τ έ τ ο ια είναι σήμ ερα ή κυρι
αρχούσα μορφή τη ς σο β ιετική ς τέχνη ς μ ε τά τήν έπ α ν α στα τικό τη τα
πού είχ ε ά ν απ τύξει δταν ά γω νιζόταν έναντίον τοΰ έσω τερ ικ οΰ
έχθροΰ — στήν περίοδο τοΰ πολεμικοΰ κομμουνισμοΰ). Ά λ λ ά καί
στήν τε λ ε υ τα ία π ερ ίπ τω σ η είναι έπ α ν α στα τική κα ί έγ κ α τα λ είπ ει τή
διδασκαλία γιά νά γίνει σύνθημα, μόλις έ ξω τερ ικ ό ς ή έσω τερ ικ ός
έχθρός ά πειλή σει τό κ α θ εσ τ ώ ς πού ύπ ηρ ετεΐ.
Σ ή μ ερ α ή προλετα ριακή λ ογο τεχν ία δλων τώ ν χω ρώ ν πού δεν
έχουν έγ κ α τα σ τή σ ει τή δ ιχτα το ρία τοΰ πρ ο λετα ριάτου — στα θμ ό
μ ετα β α τικό γιά τήν πλήρη π ρ α γμ α τοποίη ση τοΰ σοσια λισμοΰ— έκ πληρώ νει κυρίω ς τό δ εύτερο καθήκον. Ά π ο τ ε λ ε ΐ δηλαδή τόν κυριώ 
τερ ο καθοδηγητή τη ς μ ά ζα ς στήν κατανόηση τώ ν καθημερινών προ
β λημά τω ν πού μ ε τήν πολυσύνθετη μορφή τους άποτελοΰν τήν κοι
νωνική διάρθρωση. Ή

καθοδήγηση αύτή συ νίστα τα ι κυρίω ς στήν

έξιχνία ση, δια π ίσ τω ση κα ί ερμηνεία τώ ν άντιφατικών δυνάμεων τη ς
κοινωνίας καί στό ξεδ ιά λ εμ α τώ ν στο ιχ είω ν έκείνω ν πού θ’ ά π ο τελ έσουν τή ζύμη γ ιά τό χτίσιμ ο τη ς μ ελλοντικής κοινωνίας. Μ ά στό έργο
α ύτό ό πρ ολετά ριος τεχ ν ίτη ς θά έχ ει ν’ ά ν τιπ α λα ίσει άπό τήν πρ ώ τη
στιγμ ή μ ε τ ά συ στα τικά έκεΐνα στο ιχ εία πού κυριαρχούν γ ιά τήν ώ ρα
καί καθορίζουν τή μορφή τη ς τω ρινής κοινωνίας. Τ α σ το ιχ εία αύτά
είναι φανερό π ώ ς δε μποροΰν νά παίξουν π ο τε τό ρόλο οίκοδομητικών στο ιχ είω ν γιά τή μ έλλο υσα κοινωνία πού ά π α ρ τίζετα ι άκριβώς
άπό τ ά σ το ιχ εία έκεΐνα τ ά όποια στήν ά στική κοινωνία δέχονταν τήν
πίεση τώ ν π ρ ώ τω ν . Καθήκον λοιπόν σοβαρό τη ς προλετα ριακής λ ο 
γο τεχ ν ία ς, στήν περίοδο τη ς κα π ιτα λ ισ τική ς έπ ικρ ά τησ η ς, μπα ίνει ή

άρνηση τη ς ά στική ς κοινωνίας. Ή θέση τη ς νέας κοινωνίας μπορεϊ
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π ο λ λ ές φορές, ιδίω ς όταν τό καλλιτεχνικό έργο είναι άφιερωμένο
στήν καυτερή κριτική τη ς π α λ ιά ς κοινωνίας, να π α ρ α λ είπ ετα ι ό λό τελα γ ια τ ί ά π ο τελ εΐ μοιραία τον υπονοούμενο δεύτερον δρο. Έ ν α έργο
μπο ρ εϊ ά ξιό λ ογα νά είναι έπ α ν α στα τικό κα ί νά έκφ ρά ζει μ έ πληρό
τη τ α τίς κοινωνικές έπ ιδ ιώ ξε ις τοϋ πρ ολετα ριάτου χ ω ρίς νά είναι
ά π α ρ α ίτη το μ ε τά τήν άποσύνθεση νά κά μ ει τή νέα σύνθεση. Ά ν το
δεύτερο το ΰτο ά π ο τελ εΐ ο ύσιώ δες στο ιχ είο σέ μ ια π ο λ ιτική πρ α γμ α 
τε ία , στό κα λλιτεχνικό έργο μπαίνει π ά ν τα σάν δρος πού έξα ρ τ α τα ι
άπό τίς κα λλιτεχνικές ά π α ιτή σεις τοΰ δεδομένου έργου.
Ή άρνηση δμω ς στό κα λλιτεχνικό έργο παίρνει τίς π ερ σό τερ ες
φορές τή μορφή τη ς σάτνρας. Σ ά τυρ α ς ά μ είλιχτη ς τώ ν ά στικώ ν κοι
νωνικών θεσμώ ν πού περιλαμβάνει καί τήν άνάγκη τη ς άνάλυσης τώ ν
α ντιφατικών το υς στο ιχ είω ν γ ιά νά είναι ό στό χο ς τη ς εύκρινέστερος.
Σάν περ ιλ η π τικό συ μ πέρ ασμ α τώ ν παραπάνω μποροΰμε νά π οΰ
μ ε δτι ή προλετα ριακή λ ογο τεχν ία είναι ή έπ α ν α στα τική λογοτεχνία
τη ς έπο χής τη ς κα π ιτα λ ισ τική ς επικράτησης πού συμβαδίζει μέ τίς
έ π α ν α σ τα τικ ές έπ ιδ ιώ ξεις καί έκφ ρά ζει στόν κα λλιτεχνικό το μ έα
τήν ιδεολογία τοΰ π ρ ολετα ριάτου ώ ς τά ξη ς μαχόμενης. Ό τ ι ή λογο
τεχν ία αύτή είναι κυρ ιώ τα τα λ ογοτεχνία καταστροφ ική, τέχνη άρνη

σης πού έχ ει ώ ς σπουδαιότερα χα ρα κτηρ ιστικά τή ρεαλ ιστική π ερ ι
γραφή — για τ ί ό ρεαλισμός ά νταποκρίνεται στό καθήκον τη ς τέχνης
αύτης γ ιά τήν άκριβή κατανόηση καί περιγραφή τη ς ύπάρχουσας
πρ α γμ α τικότη τα ς— καί τή σάτυρα» .

β)

θ . Παπακωνσταντίνου

Ό Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου (Μοναστήρι Μακεδονίας 1905 - Ά&ή
να 1991) ήδη το 1925 ώς φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Πανεπι
στημίου Ά&ηνών ύπήρξε δραστήριο στέλεχος τής ΟΚΝΕ (Φλούντζης, 7ο
φοιτητικό, 214, 2 48), δμως διαφοροποιείται ιδεολογικά στούς κόλπους -rijc
«Φοιτητικής Συντροφιάς» (βλ. 0 . Πετρανός, «Μ ιά απάντηση», Ριζοσπά
στης, 4 -4 -1 9 2 8 , 1 · πρβλ. Ά λιβιζάτου, «Φοιτητικά», 29) για νά διαγραφεΐ
στό τέλος τοΰ 1927 ώς θιασώτης τής «Αντιπολίτευσης τοΰ ΚΚΕ». Τήν
οργανωτική σχέση με τήν τελευταία διακόπτει κατά τήν έναρξη τής δεκαε
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τίας τοϋ ’30 (στο αντίτυπο της Εισαγωγής πού συμβουλεύθηκα ενυπάρχει ή
αφιέρωση: «Τοΰ φίλου καί συντρόφου Π. Γιατσόπουλου, 1 4 -3 -1 9 3 3 » ) καί
γιά όσο χρονικό διάστημα, γραπτώς τουλάχιστον ώς τό 1 935, «πιστεύει
λογικώς καί συναισθηματικώς εις τον έπιστημονικόν σοσιαλισμόν» θά εκπο
νήσει άξιόλογο συγγραφικό έργο ώς άνένταχτος μαρξιστής πού προτίθεται
νά μεταβάλει τό σύνολο τών θεωρητικών του άρχών «άπό στείρο δόγμα σε
γόνιμο όργανο ερευνάς καί κριτικής» (Νέα Επιθεώρηση , Ίούν. 193 3 , 7).
Κατά τη μακρά του σταδιοδρομία, στη συνέχεια, ώς δημοσιογράφος ό Πα
πακωνσταντίνου διήνυσε δύο εύκρινεΐς φάσεις: στήν πρώτη, πού άφορά στή
συνεργασία του μέ την Ελευθερία (ώς τό 1 962), συνυφαίνεται ή δριμεία
κριτική πρός την κομμουνιστική έφαρμογή τοΰ «οράματος μιας δικαιοτέρας
κοινωνικής όργανώσεως» μέ την άξίωση ένηλικίωσης ένός αύτοτελοΰς (καί
όχι «συνοδοιποριακοΰ») σοσιαλιστικοΰ κινήματος, ένώ στή δεύτερη κατα
βάλλεται προσπάθεια νά κατανοηθεϊ ή « Έπανάστασις της 21ης ’Απριλίου
1967» ώς άναχαίτιση της «νέας βιαίας άποπείρας τοΰ κομμουνισμοΰ διά την
κατάληψιν της έξουσίας» (Πολιτική Άγωγή, ’Αθήναι 219 70, 456).

Έ ργα:
Μαρξιστική Βιβλιοθήκη, Α' (1927)· βλ. παραπάνω σ. 394.
«Τρία φιλοσοφικά προβλήματα», Σπάρτακος, Μ άρτ.-Ά πρ. 1928, 1 0 4 -109
(μέ τό ψευδ. Π. Φαλέας).
.(Καί πάλιν γιά τόν λογοκλόπο Πικρό», Σπάρτακος, 2 1 -1 -1 9 2 9 , 3.
J. Jaurès, «Πρός τούς νέους», Φοιτητική Συντροφιά, Β ' περ., άρ. 1 (1-21929), 4.
« Ό έλληνικός κομμουνισμός», 'Ελληνικά Γ ράμματα, Γ ' (1 9 2 9 ), 73 1 -7 3 4 ,
7 64-768 (ώς * * * ) [πρβλ. Νέοι Πρωτοπόροι, Α ', 380].
Αί παραποιήσεις τοϋ Μαρξισμοΰ έν Έλλάδι, Αθήναι 1931, έκδ. «Γκοβό
στη» (βιβλιοκρισίες: Β . Βαρίκας, Πολιτικά Φύλλα, άρ. 11, Νοέμβριος
1931, 14· Ν. Ξενάκης [=Ν. Γιαννιός], Σοσιαλιστική Ζωή, Δ ', 1932,
404/405· Π. Σαρκάτος, Σπάρτακος, Δεκ. 1931, 30· 0 . Ν. Τσαβέας,
Κοινωνική Έρευνα, άρ. 1, Μάρτ. 1932, 4 8 ’ πρβλ. Ζεύγος, Νέοι Πρω
τοπόροι, 2, 1933, 3 7 8 -3 8 2 , καί Παπακωνσταντίνου, « Αποκαλυπτή
ρια», 209-209).
ώς Α. Γλαύκος στά Πολιτικά Φύλλα βλ. παρακάτω σ. 660.
«Τυπική καί διαλεκτική λογική», Πρωία, 8 -7 -1 9 3 2 , 2 (βλ. Νέοι Πρωτοπό
ροι, Α ', 375, Κ. [=Ν. Ζαχαριάδης], Νέος Ριζοσπάστης, 21 -7 ώς 14-81932, 3, Σ. Νομικός [=Κωνσταντόπουλος], Νέος Ριζοσπάστης, 2 0-71932, 2)
«Γ. Κορδάτος, Τά τελευταία χρόνια», Κοινωνική Έρευνα, άρ. 1 (Μάρτ.
1932), 4 7 -4 8 (πρβλ. Νέοι Πρωτοπόροι, 1, 1932, 199).
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λήμματα στο « ’Ανεξαρτήτου», Κοινωνιολογιχόν.
Εισαγωγή στη διαλεχτική, Ά&ήνα 1933, έκδ. «Γκοβόστη» (βιβλιοκρισίες:
Γ . Ζεύγος, βλ. παραπάνω σ. 3 4 2 , Π. Κανελλόπουλος, Άρχεΐον Φιλο
σοφίας xai Θεωρίας των επιστήμων, Δ ', 1 9 3 3 ,4 4 9 -4 6 4 , Γ . Κορδάτος,
Νέα Επιθεώρηση, νέα περ. 1933, 3 1 -3 2 , Σ. Σωμερίτης, Σοσιαλιστική
Επιθεώρηση, Α ', 1933, 128).
κείμενα στή Νέα Επιθεώρηση'.
«Π. Λεκατσάς, Συμβολή στη διαλεκτική ιστορία της φιλοσοφίας» (6-7).
«Α. Ζεβγάς, Ό φουτουρισμός» (7-8).
«Π. Γκίκας, Έλεγχος τοϋ άστικοϋ ίδεαλισμοϋ » (33-34).
«Νεοκαντιανή ήθική καί κα&ηγητικά σοφίσματα» (72-74).
«Ν. Yiannios, La tactique socialiste » (84-85).
«Οΐ λιποτάχτες τοΰ ιδεολογικού μετώπου» (131).
« Αποκαλυπτήρια Ρομπότ» (208 -2 0 9 ).
«Μ άρξ-Ένγκελς, Τό κομμουνιστικό μανιφέστο» (3 25-329) [πρβλ. Π. Πελέκης - Φ. Λύρας, Νέοι Πρωτοπόροι, 2 (1 9 3 3 ), 397-398- 3 (1 9 3 4 ),
3 4-35, Π. Αγραφιώτης, Νέοι Πρωτοπόροι, 3 (19 34 ), 277-2 7 8 ].
«Α. Λουνατσάρκι», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, Β ' (19 34 ), 32-34.
«Συνδικαλιστική κίνησις», Μεγάλη Ελληνική ’Εγκυκλοπαίδεια, Γ (1933),
422-426.
Οί Πρώσσοι των Βαλκανίων, Κάιρον 1944 (με τό ψευδ. Π. Μοναστηριώτης)·
Bulgars self styled Prussians of the Balkans, New York 1944 (με τό ψευδ. P.
Thrax).
«Α νατομία τής ανταρσίας», Νέος Μαχητής, Ό κτ. 1949, 3-4 .
’Εναντίον τοΰ ρεύματος, Άθηναι 1 949 [βλ. Γ . Α. Κουμάντος, «Εισφορά
ανθρωπισμού», Νέος Μαχητής, Ίούν. 1950, 8].

’Ανατομία τής έπαναατάσεως. Θεωρητική κα'ι ιστορική άνάλυσις της δυνα
μικής τοΰ κομμουνισμοΰ, Άθηναι 1952 (βιβλιοκρισίες: Α. Καραντώνης, Σύνορα τών δύο κόσμων, Φεβρ. 1955, 5 6-58, X. Π ρωτοπαπίς,
Μαχητής, Ίούλ.-Αΰγ. 1952, 16).
Έγχειρίδιον τοΰ έλευθέρου πολίτου, Άθηναι 1955 (με τό ψευδ. Π. Μοναστηριώτης).
«Πρόλογος», στό: A. Malraux κ.ά., Τέχνη, έπιστήμη καί έλευθερία, Άθηναι
1955, 5-8.
“Ιων Δραγούμης, άρ. 3 9 τής Βασικής Βιβλιοθήκης, Άθηναι 1957

Ή νέα γραμμή τοΰ κομμουνισμοΰ. Ή σημασία τοΰ 20οΰ συνεδρίου τοΰ Κ. Κ.
της Σοβιετικής Ένώσεως, Άθηναι 1956.
« Ό σοσιαλισμός στήν Ελλάδα», Διεθνής Ζωή, 2 (1959), 362-365.
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Προβλήματα της εποχής μας, Άθηναι 1960.
'Ανατομία της συνοδοιποριας, Άθηναι 1960.
Οί συνοδοιπόροι, Άθηναι 1967.
Ή μεγάλη περιπέτεια, Άθηνα 1987.
Ή μικρή περιπέτεια, Άθηνα 1988.
Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
γιά τήν ύλη τής Μαρξιστικής Βιβλιοθήκης βλ. παραπάνω σ. 397.
Freud, S., Τό μέλλον μιας αυταπάτης, Αθήναι 1935.
Gide, Ch., Άρχα,ΐ Πολιτικής Οικονομίας, Αθήναι 1942.
Marx, Κ., Τό ζήτημα τών 'Εβραίων, πρόλ. Ά . Μπεναρόγια, Αθήναι 1935.

Ο « Φ ΙΛ Ο Σ Ο Φ Ι Κ Ο Σ Ε Ξ Τ Ρ Ε Μ Ι Σ Μ Ο Σ » T O T
Π Α Ρ Α Γ Κ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Τ Τ Η Σ Τ Τ Π ΙΚ Η Σ Λ Ο Γ ΙΚ Η Σ '

« ... ’Α λ λ ά τ ί είναι, τέ λ ο ς π ά ντω ν, ή δια λεκτική λογική; Είναι νοητική
μέθοδο ς, μ ε τήν όποία κρίνουμε τά π ρ ά γ μ α τα κα ί έπ ιδ ιώ κο υμ ε τή
γν ώ ση το υ ς (τήν τ α υ τ ό τη τα τ η ς νόησης μ ε τό είναι) δχι σ τ α τικ ά καί
άπομονω μένα, άλλα στό συνεχές γίγνεσθα ι το υς, σ τή γενική τους
συνοχή, στήν τα υ τ ό τη τα κα ί τήν πά λη τώ ν ά ντιθέσεω ν πού κλείνουν,
στή μ ετά β α σ ή το υ ς άπό μ ια μορφή σέ άλλη ά νώ τερη , μ έ τήν άρνηση
τη ς άρνησης κα ί μ έ τίς ά λμ α τικ ές μ ετα β ο λές. Είναι ή δυναμική νόη
ση πού μάς βοήθα νά προχωρούμε ά π’ τό γ ν ω στό καί τό δεδομένο,
σ τό ά γν ω σ το , ά π’ τό ιστορικό παρόν σ τό ιστορικό μέλλον. Είναι ή
ά πα ρ αίτη τη προϋπόθεση γιά τή γόνιμη κα ί τήν όρθή δράση. Ό Λένιν
συνώψισε έπ ιγρα μ μ α τικά τή δια λεκτική λογική στούς π α ρ α κά τω
τέ σ σ α ρ ες κανόνες, πού πα ρ’ δλο τό συγκεκριμένο χαρακτήρα το υς,
δίνουν άνάγλυφες τ ίς δυσκολίες πού π α ρ ουσιάζει ή πρ α γμ α τική δια
λεκ τική νόηση. Κ α τά τόν Λένιν γιά νά σ κ επ τώ μ εθ α δ ια λεκτικά : α)
Π ρ έπ ει νά μ ελ ετο ύ μ ε δ λ ες τ ίς π λευρ ές ένός άντικειμένου καί δλες τίς

1. [Εισαγωγή στη διαλεκτική, 7 7-80].
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σχ έσ εις το υ - νά μή λησμονούμε δ τι κά θε πρά γμ α ε χ ει π ο λ λ ές δψεις
καί δ τι μ π ο ρ εϊ αν μ α ς διαφύγει μιά το υ δψη νά μή ά πο κτήσ ου μ ε
άκριβή γνώ ση το υ - νά θυμ ούμ α στε τό νόμο τη ς γενικής συνοχής1 β)
Π ρέπ ει νά μ ελ ετού μ ε κά θε άντικείμενο σ τ ίς μ ετα β ο λές καί τήν άνάπτυ ξή το υ, στήν αυτόνομη κίνησή το υ 1 νά μή λησμονούμε δ τι ή πρα 
γ μ α τικ ό τη τα είναι ένα συνεχές γ ίγ νεσ θα ι- ν’ άνακαλύπτουμε σέ κάθε
ένότητα τίς άντιθέσεις τ η ς - νά παρακολουθούμε τήν πά λη τώ ν ά ντιθέ
σεω ν αύτώ ν, τήν πο ρ εία τ η ς π ά λ η ς καί τόν τρόπο τη ς άρσης το υς,
πού κα θορίζει τό χαρακτήρα τοϋ νέου- γ) Π ρέπ ει δλη ή άνθρώπινη
πρακτική νά εισ έρ χ ετα ι στόν πλήρη ορισμό ένός άντικειμένου, γ ια τί
ή πρακτική είναι κριτήριο τη ς αλήθειας· κά θε νοητική σύλληψη π ρ έ
π ει νά β ο η θ εΐτα ι άπό τήν πρ ά ξη κα ί νά β α σα ν ίζετα ι άπό τήν πράξη·
δ) Τ έ λ ο ς , π ρ έπ ει νά έχουμ ε ύπ’ δψη μ α ς δ τι άφηρημένη ά λήθεια δέν
υπ άρχει, δτι ή άλήθεια είναι πά ντα συγκεκριμένη· δ τι ή άλήθεια
μ ετα β ά λ λ ετα ι, γ ια τί καί ή πρ α γ μ α τικότη τα μ ετα β ά λ λ ετα ι.2
Ή

δ ια λεκτική δ μ ω ς λογική δέ δ ιδά σκετα ι μ έ συ ντα γές. Είναι

μάλλον ύπ όθεση τη ς νοητικής δυναμικότητας κά θε ά τόμου, έκφραση
ύποκειμενικής π λ η ρό τητα ς, μ εγά λη ς π είρα ς, πνευμ α τικής εύστροφ ίας. Κ ι δπ ω ς σ’ δλες τίς έπ ισ τ η μ ες πολλοί είναι δ ιπ λω μ α τού χοι, άλλα
έλά χ ιστο ι οΐ δημιουργικοί έπ ιστή μ ο ν ες, έ τ σ ι κα ί στή δια λεκτική
πολλοί γνωρίζουν ΐσ ω ς τ ά στο ιχ εία τη ς , άλλα έλά χ ιστο ι είναι έκεϊνοι
πού μποροΰν νά τήν ύποτάξουν καί νά τή μ εταβάλλουν πρα γ μ α τικά
σέ δργανο γνώ σης καί δράσης [...]
Ά π ό τ ά προηγούμενα, προβάλλει α ύτό μ α τα τό έ ρ ώ τη μ α - ποιά
είναι ή σχέσ η τη ς τυ π ική ς λογικής μ έ τή δ ια λεκτική κα ί πο ιά ή
συμβολή τη ς κάθε μιας στόν άγώ να τοΰ άνθρώπου για τήν κατανόη
ση τοΰ κόσμου πού τόν περ ιβ ά λ λει; Φα ινομενικά , πα ρ ο υσιά ζετα ι άρ-

2.
[Κατά τήν υποσημείωση τοϋ κειμένου: «Πρβλ. Ν. Λένιν,, 'Ά κ ό μ α
λίγα λόγια γιά τά επαγγελματικά συνδικάτα’, Ά παντα, ρωσ. έκδ. τ. X V III,
μέρος Ιο σ. 60. Ή παραπομπή είναι παρμένη άπό τοΰ Μ. Eastman: La
science de la révolution (Pans 1927) σ. 135 καί 2 7 7 . Πρβλ. καί Β. Άντοράτσκη, 'Ή μαρξική διαλεκτική στό έργο τοΰ Λένιν’, Κομ. Έπιθεώρ. τ. Β.
1922, σ. 404 κέζ. — Α. Ντεμπόριν: Ό Λένιν φιλόσοφος, έλλ. μετ. σ. 155».
Για τίς δύο τελευταίες μεταφράσεις βλ. παραπάνω σ. 3 79, 363],
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κ ε τ ά σ ω σ τή ή ά πάντηση ό τι άφοϋ ό κόσμος, τον όποιο ζη το ύμ ε νά
γνω ρίσουμε ε χ ει δυναμικό χαρακτήρα, δε μ άς χ ρ ειά ζ ετα ι π ιά ή τυ π ι
κή λογική, πού είναι προϊόν τοϋ στα τικοΰ άντικρύσματος τοΰ είναι.
'Η λύση ό μ ω ς αύτή ά π ο τελ εΐ φιλοσοφικόν έξτρ εμ ισ μ ό καί π α ρ α γνω 
ρίζει π λή θος άπό άνάγκες πού δε μποροΰν πα ρά μονάχα μέ τήν
τυπική λογική ν’ ά ντιμ ετω πισθοΰν. Μ αρτυρεί έλλειψ η κατανόησης
τοΰ χα ρα κτήρα τή ς δια λ εκτική ς.3 Ή δ ια λεκτική είναι ή λογική τώ ν
μεγά λω ν συνθέσεων, τώ ν μ εγάλω ν συμ π λ εγμ ά τω ν, τώ ν μεγά λω ν
συλλήψεων. ' Ε ξα κ ρ ιβ ω μ έν η έξισ τό ρ ησ η τοΰ σύμπαντος, τή ς έ ξ έ λ ι
ξη ς τοΰ κόσμου κα ί τή ς ά νθρω πότητας, κα θώ ς καί τή ς άντανάκλασης
τ ή ς έ ξ έ λ ιξ η ς α ύτής μ έσα στό μυαλό τώ ν άνθρώπων, μόνο μ έ δια λ ε
κτικό τρ όπο μπο ρ εϊ νά κα τορθωθεί· μέ αδιάκοπη έ ξ έ τα σ η τώ ν γεν ι
κών ά λληλεπιδράσεω ν τή ς γέννησης καί τοΰ χαμοΰ, τώ ν μ ετα β ολώ ν
πού γίνονται πρός τ ά έμ πρ ός ή πρός τ ά ό π ίσ ω ’ .4 Σ τ ίς ά μ εσες ό μ ω ς
κα ί τ ίς έπ ί μέρους άνάγκες τό σ ο τή ς πρ α κτική ς ζω ή ς, όσο καί τώ ν
έπ ιστημονικώ ν έρευνών, δέ μποροΰμε νά άσεβοΰμε πρός το ύς νόμους
τή ς τυ πικής λογικής. Τ ό δίλημμα: ή τυπική λογική ή δ ια λεκτική
λογική, δέ σ τ έκ ει γ ια τί 'ό π ω ς ή άδράνεια είναι μια μερική π ερ ίπ τω -

3. [Πρβλ. τήν έκτίμηση τοΰ Ζεύγου (« Ή φιλοσοφία», 2 9 ): όσοι άρνοΰνται τό «άπόλυτο κΰρος της διαλεχτικής λογικής καί αναγνωρίζουν άξία καί
στήν τυπική λογική» σημαίνει ότι δέν άποδέχονται τήν ((προσωρινότητα της
μπουρζουαζίας». Ό Ζεύγος πάντως μόλις είχε έπανακάμψει άπο τή Σοβιε
τική Έ νω ση , όπου οί διενέξεις «μηχανικιστών» καί «διαλεκτικών» έπιλύθηκαν μέ τήν παρέμβαση της ήγεσίας τοΰ Κομμουνιστικού Κόμματος· βλ. τήν
καταδίκη τοΰ «Ντεμπορινισμοΰ» ώς «μενσεβικίζοντος ιδεαλισμού» στήν
Πράβντα, 2 6 - 1 -1 9 3 1 ,1· πρβλ. γενικότερα A. Emery, «Dialectics vs. Mecha
nics. A Communist Debate on Scientific Method», Philosophy o f Science, 2,
1935, 9 -38. Μέσω της έλληνικής μετάφρασης τοΰ Ή στσένκο (βλ. παραπά
νω σ. 365) ήδη είχαν γίνει γνωστές οί αιτιάσεις πρός τον Ντεμπόριν πού καί
στή χώρα μας είχε έμπεδωθεΐ ώς έγκυρος υπομνηματιστής τής ((διαλεκτικής
φιλοσοφίας» τοϋ Λένιν],
4. [Κατά τήν ύποσημείωση τοΰ κειμένου: «F. Engels, Philosophie, γαλλ.
μτφ., σ. 9-10, έλλ. μτφ. Α' μέρους, σ. 53].
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<τη τ ή ς κίνησης, ε τ σ ι κα ι ή νόηση πού β α σ ίζετα ι σ τ ίς άρχες τ ή ς τυ π ι
κής λ ογική ς, είναι μια μερική π ερ ίπ τω σ η τή ς δια λεκτικής νόησης’ ».5

γ)

Γ. Κορδάτος

Τά στοιχεία της βιογραφίας τοϋ Γιάν(ν)η Κορδάτου (Ζαγορά Πηλίου 1891
- Άθηνα 1961 ) έξέθεσε έκτενώς στή διδακτορική της διατριβή ή Σπανάκου
( Ή έννοια, 2 7 -1 4 0 ’ βλ. καί τον Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 3 9 0 -3 9 3 αύτοΰ τοΰ
έργου). ’Ενδιαφέρον παρουσιάζουν δύο έπιστολες πού απευθύνονται σ’ αύτόν
(άπόκεινται στή «Βιβλιοθήκη Γ . Κορδάτου») για τίς έκτιμήσεις πού περιέ
χουν ώς πρός τήν πολιτική του υπόσταση καί τό βεληνεκές τοΰ ΐστοριογραφικοΰ του έργου. Ή πρώτη άνήκει στόν Ν. Γιαννιό (4 -4 -1 9 3 2 ): «...Μ ε χαρά
μου είδα έπίσης νά μοΰ καθορίζετε τόσο καθαρά τήν ιδεολογική σας θέση
μέσα στό κίνημα. Τό ότι είσθε τροτσκιστής —χωρίς νά συμφωνατε καί με
τήν τροτσκική τακτική τής διαιρέσεως— είναι άντιλήψεις πού θά τίς είχα
καί ’γώ άν ήμουν κομμουνιστής: οΐ τροτσκιστές είναι οί κομμουνιστικώς
ορθόδοξοι. Ά λ λ ά νομίζω πώς στήν Ε λλά δα μας πρέπει νά ’χουμε άλλο
κριτήριο γιά τόν σοσιαλιστικόν αύτοκαθορισμό μας καί είμαι βέβαιος πώς
έσεΐς — μιά πού θέλετε νά είσθε πνεϋμα έλεύθερο— θά προσαρμοσΟήτε
κάποτε στή λογική τών πραγμάτων καί θά συνεργασθήτε μαζί μας, ή έμεΐς
μαζί σας, γιά ένα σοβαρό σοσιαλιστικό κίνημα. Τ ό τε καί τό συγγραφικό εργο
σας θά πιάσει άλλιώς τόν τόπο του» (ώς πρός τό έρέθισμα τής έπιστολής
Κορδάτου βλ. Σοσιαλιστική Ζωή, Γ ', 159). Τή δεύτερη άποστέλλει άπό τό
Πανεπιστήμιο τοΰ Birmingham (2 0 -9 -1 9 4 8 ) ό G. Thomson: «... Ένδιαφέρομαι πολύ για τέτοιες έργασίες άπό τούς Ελληνιστές τής Ε λλάδας, πού
παραδέχονται τήν άποψη τοΰ διαλεχτικοΰ ύλισμοΰ, καί θά σάς ήμουνα υπο
χρεωμένος, άν μοΰ έστέλνατε άπό καιρό σέ καιρό πληροφορίες γιά άλλα
τέτοια βιβλία, όταν δημοσιευθοΰν, συμπεριλαμβάνοντας τά δικά σας. Έ χ ω
πάντα τήν έλπίδα πώς, μόλις περάση ή τωρινή κρίση, θά έπισκεφτώ ξανά

5.
[Κατά τήν ύποσημείωση τοϋ Παπακωνσταντίνου: « Γ . Πλεχάνοβ,
«Εισαγωγή», στό: Λουδοβίκος Φόϊερμπαχ τοΰ Φ. Ένγκελς, έλλ. μτφ. σ. 26,
γαλλ. μτφ. στά: Questions, σ. 101». Γ ιά τά πλήρη βιβλιογραφικά στοιχεία
βλ. Εισαγωγή, 81-8 2 ].
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τήν Ε λλά δ α γιά νά συναντήσω τούς Ε λληνιστές της χώρας καί νά συζητή
σουμε μαζί τά θεωρητικά καί πραχτικά προβλήματα πού μάς αντιμετωπί
ζουν [sic!] στή μελέτη τοϋ αρχαιοελληνικού πολιτισμού» (βλ. καί τόν έπόμε
νο τόμο αύτοΰ τοϋ Ιργου). Στήν έργο-βιβλιογραφία, πού καταγράφεται άμέσως παρακάτω, μνημονεύονται μόνον οί τίτλοι πού χρησιμοποιούνται έδώ ή,
σπανιότατα, όσοι δεν καταχωρίζονται στή διατριβή της Σπανάκου.

Έ ργα:
«Lettre de Grèce», La Révolution prolétarienne, άρ. 2 0 (Αΰγ. 192 6 ), 21-24
(ώς «Alkidamas»' στόν Κορδάτο άνήκει τό λήμμα «Άλκιδάμας» πού
περιλαμβάνεται στήν άρχική [1 9 2 8 ] έκδοση τοΰ Λεξικοΰ τής Σοσιαλι
στικής Εγκυκλοπαίδειας- βλ. παραπάνω σ. 579).
Δημοτικισμός χαί λογιωτατισμός, ’Αθήναι 1927.
Α ρχαίες θρησκείες xai χριστιανισμός, ’Αθήναι 1927.
«Βιογραφικό σημείωμα», στό: Φ. Έ γ γ ελ ς, Οί βασιχές άρχες τοϋ χομμουνισμοΰ, μτφ. Γ . Κορδάτου, ’Αθήναι 192 8 , 3-6.
Εισαγωγή εις τήν ιστορίαν της ελληνικής χεφαλαιοκρατίας, ’Αθήναι 1930.
« Ό φεμινισμός», Νέοι Άνθρωποι, άρ. 3 -4 ( ’Απρ.-Μάιος 1 930), 3 4-36.
'Ιστορία τοϋ έλληνικοΰ έργατικοΰ κινήματος, ’Αθήναι 1931, 21956.
για τά κείμενα στούς Πρωτοπόρους καί τούς Νέους Πρωτοπόρους βλ. Σ πα
νάκου, Ή ëwoia, 470.
κείμενα στή Νέα Επιθεώρηση (1933/1934):
« Ό πραγματικός Κοραής» (1-3).
«Παύλος ’Αργυριάδης» (4 5 -4 7 ).
«Οί έσωτερικές κρίσεις τών Νέων Πρωτοπόρων» (60-61).
«Μαρίνος ’Αντύπας» (95-98).
«Δημοσθένης Λιγδόπουλος» (1 20-121).
« Ή Ιδέα της Βαλκανικής ’Ομοσπονδίας» (14 5 -1 5 0 ).
«Παραχαράκτες κειμένων καί κομπογιαννίτες τοΰ μαρξισμοΰ» (1 79-187).
«Λένιν καί Λενινισμός» (21 3 -2 1 9 ).
« Ό π ίσ ω εις τόν Μάρξ» (2 5 3 -2 5 6 , 2 9 7 -2 9 9 , 3 4 1 -3 4 5 ).
«Πάλι οί παραχαράκτες» (2 50-251).
« Ή άθλιότητα τής Θεολογίας καί οί κριτικοί τοϋ μαρξισμοΰ», Σοααχλιστική
Επιθεώρηση, 3 (1 9 3 5 ), 44-52.
«Συζήτηση γιά τά μεθοδολογικά προβλήματα τής ιστορίας», Π αιδεία, 1
(1936), 161-168.
« Έ μ ε ΐς καί οί άρχαϊοι», Νεοελληνικά Γράμματα, 1 1 -3-1 9 3 9 , 1-2.
«Οί κοινωνιολογικές Ιρευνες στήν Ε λλά δα καί ή άρχαία μας ιστορία», Νεο
ελληνικά Γράμματα, 5 -8 -1 93 9 , 8 , 15.
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Τά άρχαία ελληνικά γράμματα xai ή άξία τους, Άθηναι 1940.
« ’Ελευθερία καί πόλεμος», Νεοελληνικά Γράμματα, 14 καί 2 1 - 1 2 -1 9 4 0 ,1 ,
3.
Τά σημερινά προβλήματα τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ, Άθηνα 1945.
«Εισαγωγή», στό Κ. Μάρξ - Φ. Έ νγκελς, Τό Κομμουνιστικό Μανι/ρέστο,
Αθήνα 1945, 5-39.
« Ό φόβος», Ελεύθερη Καμπάνα, 2 -7 -1 9 4 5 , 1.
Ή κοινωνική σημασία της έλληνικής έπαναστάσεως τοΰ 1821, Άθηναι
«1946.
'Ιστορία τής αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, Άθηναι 1946.
« Ό 'συνεταιρισμός’ τών Άμπελακίων, Νέα Οικονομία, 2 (1 9 4 8 ), 536-538.
«Συμπληρωματικά για τό ’συνεταιρισμό’ τών Άμπελακίων», Νέα Οικονο
μία, 3 (1949), 1 56-158, 204-2 06 .
«Είσαγωγή-σχόλια», στό: Ρήγας Φεραΐος, Τά δίκαια τοϋ άνθρώπου, Αθήνα
1956, 11-23.
«Εισαγωγή», στό: Ακαδημία Ε πιστημώ ν τής Ε Σ Σ Δ , Θεωρία τοΰ ίστοριχοΰ ύλισμοΰ, Αθήνα 1956, 7-16.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία :
Βέλμος (βλ. παραπάνω σ. 402).
Βερενίκης [=Μ έξης], Δ ., « Γ . Κορδάτος, Νέα προλεγόμενα εις τόν Ό μ η 
ρον», Νεοελληνικά Γράμματα, 1 1 -1 -1 9 4 1 , 7.
Ζεύγος (βλ. παραπάνω σ. 341).
Κόσκος, Δ ., « Απομνημονεύματα καί ιστορικές έρευνες στήν Ελλά δα », Βοπρόζι Ίστόριι, άρ. 1 ( Ό κ τ . 1956), 202-206.
Λεκατσάς, Π., « Άνάλεκτα», Νεοελληνικά Γράμματα, 3 καί 1 7 -2 -1 9 4 0 , 7,
1 0 ,1 1 [τό ιστοριογραφικό έργο τοϋ Κορδάτου θά μείνει «monumentum
aetermtalis»].
Πάνου, Β. (βλ. παρακάτω σ. 666).
Παπαιωάννου, Μ. Μ., « Ό Γ . Κορδάτος καί ή ιστορία τοΰ άγροτικοΰ κινή
ματος», στό: Γ . Κορδάτος, Σελίδες άπό την ιστορία τοΰ άγροτικοΰ
κινήματος στήν 'Ελλάδα, πρόλ. Γ . Ίμβριώ τη, έπιμ. Μ. Μ. Παπαιω
άννου, Αθήνα 1964, ιγ '.
Παπάς, Π. Ν.,1 « Ό ίσκιος της ιστορίας», Πολιτικά Φύλλα, άρ. 5 (Μάιος
1931), 18, 22.

1.
Ό Πάνος Παπάς ύπήρξε στέλεχος τής ΟΚΝΕ πού ακολούθησε τή νεολαία τής
« ’Αντιπολίτευσης τοϋ ΚΚΕ» βλ καί τή μετάφρασή του: Γ κ. Περί, Γενεύη-Λ οχάρνο,
Αθήνα 1927. Βλ. παραπάνω σ. 371, 475.
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Πετρανός, Ό . (βλ. παραπάνω σ. 378).
Πουλιόπουλος, Π., « Γ . Κορδάτος, Ή Κομμούνα », Σπάρτακος, 1 8 -121928, 3/4.
Σκλάβος, Κ. (βλ. παραπάνω σ. 598).
Στίνας, Α., « Ή πρώτη γνωριμία με τό Γ . Κορδάτο», Ό διανοούμενος, άρ.
12 (Σ επ τ .1 9 6 3 ), 2-3.

« Δ ΙΧ Τ Α Τ Ο Ρ ΙΑ Τ Η Σ Δ ΙΕ Τ Θ Τ Ν Ο Τ Σ Α Σ Κ Λ ΙΚ Α Σ »
Κ Α Ι « ΙΔ ΙΟ Τ Υ Π Ο Σ Σ Ο Σ ΙΑ Λ ΙΣ Μ Ο Σ » 1

« ...Γ ι ά νά πρ α γμ α το π ο ιη θ εί ό σοσια λισμός π ρ έπ ει στο άναμ εταξύ νά
γίνουν ένα σω ρό κοινωνικές διαφοροποιήσεις μ έσα στήν Ε .Σ .Σ .Δ .,
πού δεν υπάρχουν άνάλογες π ροϋποθέσεις γ ια νά π ραγματοποιηθούν.
Μ ά π ρ ώ τα ά π’ δλα, άν β αδίζουμε στήν α τ α ξ ικ ή κοινωνία γιά τό
1 9 3 7 , τ ό τ ε , π ρ έπ ει ά π ό τώ ρ α ν’ άρχίσει νά έκφ υλίζετα ι νά άτονεΐ, νά
σβύνει ή δ ιχτα το ρία τοϋ π ρ ολετα ριάτου ή πιο σ ω σ τά ή δ ιχτα τορία
τη ς διευθύνουσας κλίκας. Π ώ ς είναι δυνατά νά μιλούμε γιά ά τα ξική
κοινωνία σ τ ά 1 9 3 7 , δταν π ερισσότερο άπο κά θε άλλη φορά ή διχτα το ρ ία τοΰ πρ ο λετα ριάτου είναι ισ χυροποιημένη στήν Ε .Σ .Σ .Δ .; Ε ίνα ι
δυνατά ξαφνικά, ά π ό το μ α , χω ρίς κα μ μ ιά άλλη ά λλαγή, α υ τόμ α τα,
νά ξυπνήσει τήν 1 τοΰ Γενά ρη τοΰ 1 9 3 7 ό ρωσικός λαός χω ρίς Κ ρά 
το ς καί προπάντων χω ρίς τή σημερινή διχτα τορία ; Π ρέπ ει νά είναι
κανένας πολύ απλοϊκός καί νά τρ ώ ε ι μ ε τήν οκά τό 'λενινιστικό’
κουτόχορτο γιά νά π ισ τεύ ει σ τ α τ έ τ ο ια θα ύμ α τα τοΰ Σ τά λιν καί
Σ ία ς.
Μ ά θά ρ ω τή σ ει κανένας: Β α δ ίζε ι λοιπόν ή Σ ο β ιετικ ή Ρ ω σ ία στό
γκρεμνό; ’Α π αντούμε: δχι. Ο ί π ρ ο σπ ά θειες τοΰ ρωσικοΰ πρ ο λετα ριά 
του είναι τ ε ρ ά σ τ ιε ς καί μ εγ ά λη ς ιστορικής ση μ α σία ς. Κανένας δέ
μπο ρ εϊ νά τό άμφ ισ βη τήσ ει αύτό. Μ ά δ ,τι γίν ετα ι έ κ ε ΐ πέρ α μ ε τόν
ή ρω ισμό, τήν αύταπάρνηση, τίς α ύτοθυσίες καί τίς στερή σεις τη ς

1. [«Λένιν», 218-219 ].
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έ ργα τική ς τά ξη ς είναι ένας Ιδιότυπος σ οσιαλ ισ μ ός , πού βρίσκετα ι
π άρα πολύ μακρυά άπ’ τον πρα γμα τικό σοσιαλισμό. Π ρέπ ει νά περ ά σουνε π ο λ λ ές δεκάδες χρόνια, χω ρίς εσω τερικούς μ ά λ ισ τ α κλονι

σμούς καί με τήν άπα ρ αίτη τη έπ έχ τα σ η τη ς κοινωνικής έπ α ν ά στα 
σης έ ξ ω ά π’ τ ά σύνορα τ ή ς Ε .Σ .Σ .Δ ., γ ιά νά μποροΰμε νά μιλοΰμε γ ιά
τήν π ρ α γμα τοποίη ση τοΰ σοσιαλισμού. Ο ί σημερινοί δμ ω ς ή γ έτες
τοΰ Ρ.Κ .Κ . καί οί κυβερνήτες τή ς Ε .Σ .Σ .Δ . μ π ρ ο στά σ το άδιέξοδο καί
σ το φαΰλο κύκλο πού βρίσκονται, είναι άναγκασμένοι άπο τή μιά
μ εριά νά δίνουν τό χέρι στο διεθνή κα πιτα λισ μ ό καί άπ’ τήν άλλη νά
παρουσιάζουν το λενινισμό τους σάν μ ιά άπόκρυφη έπ ιστή μ η .
Γ ι ’ α ύτό, δπ ω ς σ τίς άρχές τοΰ χριστιανισμοΰ (έπ ο χή αιρέσεω ν)
καί στο μεσα ίω ν α , ό χριστια νισμός δογμ α τοποιήθηκε καί δέν έπ ιτρ έπονταν σέ κανέναν νά τον ερμηνεύσει έ ξ ω άπο το ύς επίση μ ους άρχηγούς τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς , έ τ σ ι καί τώ ρ α ό έπ α ν α στα τικο ς μ α ρξισμ ός καί
οί διδα σκα λίες το ΰ Λένιν δέν έπ ιτρ έ π ε τα ι άπό κανέναν άλλον νά
έρμηνεύω ντα ι, παρά μόνον άπό τόν Σ τά λ ιν καί τούς ύ π ηρ έτες καί
θ α υμ α στές του. Μ έ μιά δ μ ω ς διαφορά - το 'ά λ ά θ ητο ’ έδ ώ δέ βρίσκε
τα ι π ιά ούτε στόν Μ ά ρ ξ, ούτε στον Έ ν γ κ ε λ ς , ούτε καί στόν Λένιν,
μ ά μόνο στον Σ τά λιν.
Α ύ τό ς είναι ό Π ά π α ς. Έ τ σ ι δχι μόνο δέν ύπ άρ χει π ιά ο ύτε ίχνος
έλεύθερ ης σκέψης (γιά τούς κομμουνιστές) καί δημοκρατικού συγ
κεν τρ ω τισμο ύ μ έσ α σ τ ά Κ .Κ ., ά λλά καί μέ τόν πιό ξ ε τ σ ίπ ω τ ο άντι-

διαλ εχ τικό τρόπο λανσάρεται τό ’ ά λά θητο’ αύτό τοΰ Σ τά λιν . Ό
Λένιν έσυμπ λήρ ω σε τό Μ άρ ξ — (ό Έ ν γ κ ε λ ς σιγ ά σιγά πα ρ α μ ερ ίζε
τα ι άπό τήν έπ ίση μ η κομμουνιστική φ ιλολογία)— καί ό Σ τά λιν
έσυμ π λ ήρ ω σε τόν Λένιν. Ά ρ α έχουμ ε τρ εις στα θμ ούς κα ί τρ εις άλλ η λ ο εξα ρ τώ μ εν ες θεω ρ ίες: α) Π ροεπα να στατική κα ί προιμπ ερια λιστική περίοδος, στήν όποία ά ν τισ το ιχ εΐ ό μαρξισμ ός, β) Έ π α ν α σ τ α 
τική ’Ιμ π ερ ια λ ισ τική περίοδος στήν όποία ά ν τισ το ιχεΐ ό λενινισμός
καί γ ) Μ ετεπ α ν α στα τική -ίμ π ερ ια λ ισ τική περίοδος στήν όποία άντιστο ιχ εΐ ό σταλινισμός. Τ ό σχήμ α είναι θαυμάσιο, σ ω σ τή ’Α γία Τ ρ ιά 
δα κα ί οί π ισ το ί σπεύδουν νά ομολογήσουν π ίστη καί άφοσίωση στή
νέα θρησκεία.
Α ύτοΰ κ α τα ν τήσ α μ ε. Σ τ ή χ ώ ρα πού τόν Ό χ τ ώ β ρ η τοϋ 1 9 1 7 μέ
αρχηγό τόν Λένιν άρχισε ή π α γκ όσ μ ια κοινωνική έπα νά σταση καί
συ ντελέσ τη κε ένα κοσμοίστορικό γεγονός, ό έπ α ν α στα τικο ς μ α ρξι-
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σμ ος δχι μόνο ά ν τικ ατα στάθη κε άπο τ ο 'λενινισμό’ τώ ν έπ ιγόνω ν, μά
καί θρησχειοποιήθηχε μ α ζύ, γ ιά νά π ρ ο ετο ιμ ά σ ει τήν ήρωοποίηση
τοϋ Σ τά λ ιν , δπ ω ς γ ίν ετα ι, πά νω κ ά τ ω , σ τή βουδδική θρη σ κεία ...»

δ)

Κ. Σκλάβος

Ό Κώστας Σκλάβος (Σμύρνη 1901" βλ. τον Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 2 4 9 -2 5 0
αύτοΰ τοϋ έργου) με μιά μικρή όμάδα στελεχών (Ν. Εΰαγγελόπουλος, Σπ.
Θεοδώρου κ.ά.) άποδεσμεύεται άπό τήν « ’Αντιπολίτευση τοΰ Κ Κ Ε » στίς
άρχες τοΰ 1929 διαφωνώντας μέ τόν έτεροκαθορισμό της καί συνεπώς μέ τή
συνεχή ακύρωση τοϋ άπογαλακτισμοΰ της άπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα (a
posteriori διατυπώνεται ή προσέγγιση της ομάδας ώς «μάλλον μπουχαρινικής» άπό τόν Πουλιόπουλο: Άρθρα, 1 2 3 ’ πρβλ. Δημοχρατιχή, 19 6 ). Στή
δεκαετία τοϋ ’30 συνεργάζεται με τά άνεξάρτητα περιοδικά της ’Αριστερού;
καί παράγει άξιόλογο μεταφραστικό έργο, ένώ κατά τή διάρκεια της Κατο
χής συντάσσεται με τό ΕΑΜ της Τηλεφωνικής 'Εταιρίας καί συσπειρώνε
ται στήν όμάδα της Ελεύθερης Ζωής. Μ έσω της τελευταίας δραστηριοποι
είται στή μετακατοχική περίοδο γιά τήν πραγματοποίηση ένοποιητικοΰ σο
σιαλιστικού συνεδρίου, γεγονός πού θά συντελεσθεΐ ώς Ινα βαθμό με τή
σύσταση τοΰ Σ Κ -Ε Λ Δ καί τήν άνάδειξη τοϋ ίδιου σέ μέλος της Κεντρικής
του ’Επιτροπής. Σύντομα θά διαφοροποιηθεί στό θέμα τών εκλογών τοϋ
Μαρτίου τοΰ 1946 καί θά άντιτεθεϊ στή διολίσθηση της Άριστερας στόν
εμφύλιο πόλεμο, μετά τή λήξη τοϋ όποιου θά δημοσιοποιεί τούς προβλημα
τισμούς του — με έπίκεντρο τήν κατανόηση τών όρων συγκρότησης της Εύ
ρώπης ώς αύτοτελοΰς πόλου της διεθνοΰς ζωής καί τήν τεκμηρίωση τοΰ
αιτήματος άνάδυσης στήν 'Ελλάδα ένός αύθύπαρκτου Σοσιαλδημοκρατικού
κόμματος— στά περιοδικά πού θά άποκρούουν κάθε μορφή συμπόρευσης
σοσιαλιστών καί κομμουνιστών.

Έ ργα:
«Κοινωνική κριτική τών Δελφικών έορτών», Λογοτεχνική Επιθεώρη
ση, 1 (1927), 56-58.
γιά τά άρθρα στόν Ριζοσπάστη ώς τήν άπομάκρυνσή του άπό τό Κ Κ Ε
βλ. παραπάνω σ. 455.
«Θεωρητικές δεισιδαιμονίες καί έλληνική πραγματικότης», Σ π ά ρτα
κος, Ίαν. 1928 ,2 0 -2 4 [πρβλ. τήν πολεμική άπό τίς στήλες τοΰ Ριζοσπά
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στη: V., « Ή θεωρία τών 'σοσιαλδημοκρατικών καθηκόντων’ καί τών
'λενινιστικών συνθημάτων’ » (25, 2 6 -1 -1 9 2 8 , 3 ), Τριαστέρης, « Ή 'ι
στορική αναγκαιότητα’ τοϋ ρεφορμισμού» ( 2 7 -1 -1 9 2 8 ,3 ), W x, «'Λενινιστικός’ σοσιαλδημοκρατισμός» (2 9 -1 -1 9 2 8 , 3)· βλ. καί παραπάνω σ.
3 13].
« Ή μικροαστική στενοκεφαλιά καί ή θεωρία τών 'δύο σκελών’», Σ πάρτα
κος, Μ άρτ.-Ά πρ. 1928, 131-136.
«Μ ετά τό συνέδριο τοΰ Κόμματος», Σπάρτακος, 1 3 -1 -1 9 2 9 , 3/4.
«Σ. Μ άξιμος, Κοινοβούλιο ή Δικτατορία;», Πολιτικά Φύλλα, Ά πρ. 1931,
18-19.
κείμενα στή Νέα Επιθεώρηση (1933/1934, με τό ψευδ. Κ. Βρεττός):
«Τά προμηνύματα μιας νέας καμπής» (1 7 -1 9 ).
« Ή χρεωκοπία τοΰ δυτικοΰ σοσιαλισμοΰ» (4 1 -4 4 ).
« Έ ν α έθνικό πρόγραμμα» (1 18-119).
« Ή διαρκής έπανάσταση στήν Ευρώπη» (1 33-135).
«Δημοκρατία καί προλεταριακή έπανάσταση» (1 7 3 -1 7 5 ).
«Βρυκόλακες» (286-2 8 8 ).
« Ή έπανάσταση στήν Ελλάδα» (33 3 -3 3 6 ).
άρθρα στήν Ελεύθερη Ζωή (ώς Κ. Βρεττός):
«Οί ιδεολογικές άρχές τοΰ Κόμματος τής Έργασίας» (άρ. 2, Μάιος 1943,
1-3) [= «Σοσιαλισμός καί έλευθερία», Δελτίο τής Έπιτροττης Προπαρασκευής Πανσοσιαλιστιχοϋ Συνεδρίου, άρ. 2 (Ίο ύ λ . 1 9 4 5 ), 1-2 =
Εύρώ7τη, 10-26].
«Τό τέλος ένός 'όδηγητοΰ’ », άρ. 4/5 (Ίούλ.-Α ΰγ. 19 4 3 ), 3 -4 [=Εύρώττη,
27-31 ].
«Κριτική ένός πολιτικοΰ φαινομένου» (περ. Β ' , άρ. 4, 1 9 -1 1 -1 9 4 4 , 1).
«Δημοκρατία καί Μοναρχία» (περ. Β ' , άρ. 5, 2 6 -1 1 -1 9 4 4 , 1).
« Ή κρίση» (περ. Β ' , άρ. 6, 3 -1 2 -1 9 4 4 , 1).
γιά τά κείμενα στή Σοσιαλιστική Επιθεώρηση (1 94 5 -1 9 4 7 ) βλ. παραπάνω
σ. 596, 601 (με τό ψευδ. Κ. Βρεττός).
«Τό πρόβλημα τής Εύρώπης», Νέος Μαχητης, Νοέμβρ. 1949, 5-8.
«Τό άγγλικό έργατικό κίνημα», Μαχητής, Μάρτ. 1952, 7 -8 (ώς Κ. Βρετ
τός).
« Ή τάση πρός τήν έλευθερία καί ό νόμος τής μεταβατικής περιόδου», Μα
χητης, Ά πρ. 195 2 , 9 -1 0 ώς Ίούλ.-Αΰγ. 1952, 9-11 (ώς Κ. Βρεττός)
[=τά τρία αύτά κείμενα στόν τόμο: Εύρώττη, 32 -1 1 9 ].
ώς Κ. Σαμαράς στή Διεθνή Ζωή:
« Ή κρίση τοΰ Κόμματος τών Φιλελευθέρων», άρ. 34 (15 -1 2 -1 9 5 8 ), 22 7 229.
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« Ή διαλεκτική τής δικομματικής πολιτικής ζω ής», άρ. 35 (1 -1 -1 9 59 ), 2 7 1 273.
«Νομοτέλεια καί ιστορική άνάγκη», άρ. 41 (1 -4 -1 9 5 9 ), 4 7 5 -4 7 8 .
«Το Μακεδονικό», Έλληνική Ανεξαρτησία , Ίούν. 1962, 5 -8 [=Εύρώπη ,
134-141].
« Ή Δυτ. Εύρώπη άνάμεσα στίς ΗΠΑ καί Ε Σ Σ Δ » , Οικονομικός Ταχυδρό
μος , 30-1 0 -1 9 7 5 , 1 7 -1 8 [= Εύρώπη, 1 57-170],
«Συνέντευξη», Ριζοσπάστης, 1 0 -1 2 -1 9 8 2 , 3.
Εύρώπη, ή πρωτοπόρος ήπειρος, 'Αθήνα 1991.
Τό σκάνδαλο Κοσκωτα, ’Αθήνα 1992.

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
Βάργκα, Engels, Luxemburg, Marx, Marx-Engels, Hilferding: βλ. παραπάνω
σ. 368, 369, 370, 601.

Τ Α « Μ Α Ρ Ξ ΙΚ Α Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α Τ Η Σ Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ » '

« Ό Μ αρ ξισμό ς δεν είναι μόνο ή θ εω ρ ία πού διδάσκει τήν άναγκαιότ η τ α τή ς κοινωνικής μ ετα β ο λή ς, άλλά καί ή θ εω ρ ία πού β ά ζει τή
μ ετα β ο λή αύτή σάν πρα κτικό τη ς σκοπό, χρησιμοποιώντας: ώ ς μέσο
τήν επίγνω ση τώ ν ιστορικών νόμων, δηλαδή τήν α υτεπ ίγνω ση τοϋ
άνθρώπου μ έσα στό ιστορικό γίγνεσθαι.
Γ ι ’ αύτό ό μα ρξισμός δεν π ερ ιο ρ ίζετα ι μόνο στήν άνάλυση τώ ν
άντικειμενικώ ν δυνάμεων, στήν άνάλυση τώ ν π ρ α γμ ά τω ν , άλλ’ ε ξ ε 
τ ά ζ ε ι κα ί τίς ύπ οκειμ ενικες δυνάμεις, τίς τά ξ ε ις , καί πρ ο σπ α θεί νά
καθορίσει τούς κύριους σταθμούς τή ς ιδεολογικής τω ν έ ξέ λ ιξη ς [...]
Οΐ ιδρυτές τοΰ έπιστημονικοΰ σοσιαλισμού προέβλεψαν καί κα θώρισαν σέ γ ενικές γ ρ αμ μές τ ίς δυό α ύτές περιόδους τή ς έ ξέ λ ιξη ς τοΰ
κεφαλαίου καί προεΐπαν γ ιά τήν κυρίαρχη τά ξη δυό στά δ ια π ολιτική ς
καί κοινωνικής γενικά νοοτροπίας. Ή μπουρζουαζία άρχίζει σάν
τά ξ η έπ α ν α στα τική κα ί προοδευτική γ ιά νά μ ετα β λ η θ εΐ βα θμ ια ία σέ

1. [«Δημοκρατία», 1 73-175],
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τ ά ξ η συντηρητική στην άρχή κα ί άργότερα σε τά ξ η άντιδραστική καί
όπισθοδρομική. Κ α τά τήν έ ξ έ λ ιξ η αύτή κα ί σύμφωνα μ έ τ ίς μ ετα β ο 
λ ές στούς άντικειμενικούς δρους ή μ πουρζουαζία α λλ ά ζει π ο ιότη τα .
Ή τα ξικ ή τη ς κυριαρχία δέ συ μ β ιβ ά ζετα ι π ιά μ έ τ ίς λα ϊκές έλ ευ θ ερίες. Ν ο σ τα λ γ εί τίς μεθόδους τοϋ δεσπ οτισ μ οΰ , γ ίν ετα ι ίδεα λιστική
στή φιλοσοφία, άπα ρνεΐτα ι τ ίς έπ ιστημ ο ν ικές κ α τα κ τή σ εις, π ρ οσπ α 
θ εί νά έξα λείψ ει τίς τα ξικ έ ς ά ντιθέσ εις 'διαλύοντας’ β ια ίω ς τ ίς τ ά 
ξε ις μ έσα σ το Ιθνος, μ ετα β ά λ λο ν τα ς έ τ σ ι τό Ιθνος σέ μ ιά άμορφη καί
άβουλη μ ά ζα , γενικά έπ εμ β α ίν ει δ εσπ οτικ ά έναντίον τη ς δημοκρα τί
ας καί τώ ν δημοκρατικών έλευθεριώ ν.
Ή

άντιδραστική μπουρζουαζία έρ χ ετα ι σέ άντίθεση μ έ το πιο

συ νεπ ές κα ί πιο τέ λ ε ιο κ α θ ε σ τ ώ ς τη ς τα ξικ ή ς τη ς κυριαρχίας, πα ρα 
β ιά ζει τή ν ο μ ιμ ό τη τα πού αύτή έ θ έσ π ισ ε , π ο δ ο π α τ εΐ τούς ίδιους τη ς
θεσμούς.
Ή μπουρζουαζία, πού ά λλο τε έβ ά δ ιζε έ π ί κεφ αλής τοϋ έθνους,
ά π ο σ π α τα ι τώ ρ α ά π’ τή μ ά ζα το ΰ έθνους, τίθ ε τ α ι ά ν τιμ έτω π ή του.
’Α νά μεσα στή μπουρζουαζία κα ί στο Ιθνος άρχίζει μιά πά λη γ ιά τή
δη μοκρα τία , π ά λη πού παίρνει δ λες τίς μορφές, ά π’ τίς πιο ειρηνικές
ώ ς τίς πιο β ία ιες.
Ο ί π ο λ ιτικο ί κα ί κοινωνικοί άγώ νες φ α ίνετα ι Ι τ σ ι δ τι ξαναγυρίζουν σέ μιά περα σμ ένη έπ ο χ ή. Ά λ λ ’ οί σύγχρονοι δημοκρατικοί
άγώ νες γίνονται μ έσα σέ ριζικά διαφορετικούς όρους. Ο ί σύγχρονοι
δημοκρατικοί ά γώ νες δέν κα τευθύνονται έναντίον τη ς ά πόλυτης μ ο 
ναρχίας, άλλ’ έναντίον τη ς κυριαρχίας τη ς μ πουρζουα ζία ς, δέν ά ποβλέπουν στήν ά πελευθέρ ω ση τώ ν πα ρα γω γικώ ν δυνάμεων άπ’ τά
δεσμά τοΰ φεουδαρχισμοΰ, άλλ’ ά π’ τ ά δεσμ ά τη ς κα π ιτα λ ισ τική ς
κοινωνίας. Έ ν ώ στούς π ρ ώ το υς δημοκρατικούς άγώ νες τ ά μικροα
στικ ά ρ ιζο σπ α στικά κ ό μ μ α τα άναλαμβάνουν διαδοχικά τήν άρχηγία
τοΰ έθνους καί όδηγοΰν τή δημοκρατική έπα ν ά στασ η κά θε φορά σέ
μιά ά νώτερη βαθμίδα, στούς σύγχρονους δημοκρατικούς άγώ νες τά
μ ικροα στικά ριζο σπ α στικά κ ό μ μ α τα άποσυντίθενται συ ντα υτιζό μ ενα β α θμια ία μ έ τήν κυρίαρχη τά ξη . Ο ί μ εγ ά λ ες μ ά ζες τοΰ έθνους
συγκεντρώνονται δλο καί π ιό πολύ γύρω ά π’ τό κόμ μ α τη ς π ρ ο λετα 
ριακής έπ α ν ά στα σ η ς, οί σύγχρονοι δημοκρατικοί ά γώ νες μ ε τα τ ρ έ πο ν τα ι μ έσα στήν έ ξ έ λ ιξ ή τω ν στήν προλετα ριακή έπ α ν ά στα σ η , ε ί
ναι τ ό προοίμιο τη ς σο σ ια λιστική ς μ ετα τρο π ή ς.
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T ô σχήμα αύτά τη ς π ορεία ς πρός τήν προλετα ριακή έπα νά σταση

δε γίν ετα ι δεκτό άπο ώ ρισμένους θεω ρ η τικούς τοϋ προλεταριακοΰ
κινήματος. Γ ι ’ αυτούς ό άγώ νας ΰπερ τ η ς δημοκρατίας είναι μά τα ιος
για τ ί ή δημοκρατία μ ετα β ά λ λετα ι οργανικά σ το φ ασισμό, γ ια τί ή
δημοκρα τία δέν ά ν τιπ α ρ α τά σ σετα ι έναντίον τοΰ φασισμοΰ. Π ρόκει
τα ι γιά μιά θεω ρ ία πού, άναλυόμενη ώ ς τ ίς τε λ ε υ τα ίε ς τ η ς συνέπ ειες,
κα τα λ ή γει σ το συμ πέρασμ α μιας φ α σιστικής περιόδου, πού π α ρ εμ 
β ά λλ ετα ι άναγκαϊα μ ετα ξύ τη ς δημοκρα τία ς καί τη ς προλετα ριακής
έπα νά στασης.
Κ α τ ά τή θ εω ρ ία αύτή ή έπ ικρ ά τησ η τοΰ φ ασισμοΰ δέ σημαίνει
κα μμιά ούσιώδη κοινωνική ή π ο λιτική μ ετα β ο λή , ό φ ασισμός δέν
είναι 'ά λ μ α ’ πρός τ ά π ίσ ω . Ό φ ασισμός δέν είναι παρά ό κ α π ιτα λ ι
σμός πού 'σ α π ίζ ε ι’ . Σ τή ν άντίληψη αύτή ύπ άρχει μιά άρνηση κάθε
δια λεκτική ς διαφοράς, κά θε διαφοράς π ο ιό τη τα ς μ ετα ξύ τη ς έπα να 
σ τα τικ ή ς προοδευτικής μπουρζουα ζία ς κα ί τη ς μπουρζουαζίας πού
'σ α π ίζει’ .
Σ τ ή βάση όλων αύτών τώ ν άντιλήψεων ύπάρχει μιά έσφαλμένη
ιδέα γιά τό δια λεχτικό 'ά λ μ α ’: δ ια λεκτικό ά λμα είναι ή έμφάνιση έκ
τοΰ μηδενός καινούργιων κ α τα σ τά σ εω ν - δ ,τι βγαίνει οργανικά άπ’ τό
ύπάρχον δέν είναι δ ια λεκτικό άλμα. Κ α τά τόν ίδιο τρ όπο θά μποροΰ
σε κανείς νά διϊσχυρισθεϊ δτι μ ετα ξύ τη ς μπουρζουα ζία ς καί τη ς
π ρ ολετα ριακής έξο υσία ς δέν ύπάρχει κανένα δια λεκτικό ά λμα, για τί
ή προλεταριακή έξο υσία δέ δημιουργεΐται έκ τοΰ μηδενός, γ ια τί τά
σ το ιχ εία τη ς κ’ οΐ άναγκαΐες πρ οϋποθέσεις τ η ς ώριμάζουν οργανικά
μ έσα στήν κ α π ιτα λ ισ τική κοινωνία. Ά λ λ ά στήν π ρ α γ μ α τικ ό τη τα τό
δια λεκτικό ά λμα δέ σημαίνει έλλειψ η οργανικής συνέχεια ς μ έ τό
παρελθόν. Τ ό δ ια λεκτικό ά λμα ώ ρ ιμ ά ζει μ έσα στό παρελθόν καί στό
παρόν, συνδέεται οργανικά μαζύ τω ν , βγαίνει οργανικά άπ’ αύτά καί
είναι συγχρόνως ένα βίαιο ιστορικό γεγονός, πού φ α ίνετα ι σάν νά
δημιουργεί ά πό το μ α καινούργιες κ α τα σ τά σ εις πούναι π ο ιοτικά διά
φορες άπ’ τ ίς προηγούμενες.
Ό γερμανικός φ ασισμός είναι ένα δ ια λεκτικό ά λμ α πρός τ ά ό π ί
σ ω πού ώ ρίμ α σε μ εσ α σέ μ ιά περίοδο άδυναμίας τοΰ πρ ο λετα ριάτου
νά προ α σπ ίσει τή δημοκρατία έναντίον τώ ν π ο λλαπ λα σ ια ζο μένω ν
έ π ιθ έσ εω ν τη ς κυρίαρχης τά ξη ς.
Ή πείρα τη ς γερμανικής ιστορίας έ π εβ εβ α ίω σ ε τ ά μα ρξικά συμ-
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π ερ ά σ μ α τα γ ιά τή δημοκρα τία καί τούς δημοκρατικούς άγώ νες.
’Αδιαφορία άπεναντι τη ς δημοκρατίας σημαίνει ή τ τ α καί όπισβοδρόμ ηση, ένώ ό άγώνας γ ιά τή δημοκρατία έναντίον τη ς άντίδρασης
είναι ύπό τ ίς σημερινές ισ τορικές συνθήκες ό πρόλογος τ η ς σο σια λι
στικ ής έπα νά στασης».

ε)

Μ. Σπιέρος

Ό Μ. Σπιέρος (Ινα άπο τάψευδ. τοϋ Νικόλαου Καλαμάρη· Lausanne 1907
- Νέα Ύόρκη 1988) ύπηρξε κατά τόν Καραντώνη «ένας ύπερμοντέρνος
λόγιος» (τότε δεν είχε έπινοηθεϊ ό όρος «μεταμοντέρνος») πού μπορεϊ ταυτό
χρονα νά έμφανίζεται ώς θιασώτης τοΰ «ίστορικοΰ ύλισμοΰ, τοΰ φροϋντισμοΰ
καί πλάστης φιλολογικών παραλογισμών» ( Ί$έα, Α ', 1 2 0 -1 2 6 ). Ή ιδιοσυ
στασία αύτή άνασυγκροτεΐται στό οικείο μέρος τής Εισαγωγής. Έ δ ώ θά
καταγράψουμε τά έργο-βιβλιογραφικά στοιχεία πού θεμελιώνουν αύτήν τήν
άνάλυση.

Έ ργα:
«Προλεταριακή τέχνη», Ό Νουμας, Κ Γ ' (1 9 3 1 ), 8 -1 0 (ώς Μ. Σπιέρος).
«Πάνω στή μορφή καί τό περιεχόμενο τής τέχνης», Πρωτοπόροι, Β ' (1931)
(ώς Ν. Ράντος).
«Καλλιτέχνες καί κομμουνισμός», Νέα Επιθεώρηση, περ. Β ' (1 9 3 3 ), 201 2 03, 2 (1934), 23 4 -2 3 5 (ώς Μ. Σπιέρος).
Foyers d ’incendie, Paris 1938.
βλ. καί παρακάτω σ. 701.
Κείμενα ποιητικής κ αί αίσθητικης, έπιμ. Ά λ . Αργυρίου, Αθήνα 1982 (ή
πλήρης έργογραφία: 3 1 1 -3 1 5 ).

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία :
Άποστολίδου, Β ., Ό Κ Παλαμάς ίστοριχός της νεοελληνικής λογοτεχνίας,
Αθήνα 1992, 3 9 9 -4 0 7 .
’ Αργυρίου, Ά λ ., « Ό ελληνικός υπερρεαλισμός ύπηρξε άνάπηρος;», Δ ιαβά
ζω, άρ. 120 (5-6 -1 9 8 5 ), 33-37.
------, Ό πρωτοποριακός xai τρισυπόστατος Ν. Ράντος, Μ. Σπιέρος xai Ν.
Καλαμάρης, Αθήνα 1990.
Έ λ ύ τη ς, Ό δ ., «Γύρω άπό τόν ύπερρεαλισμό», Νεοελληνικά Γράμματα, άρ.
84 (9-7-1938), 4 -5 [= ’Α νοιχτά χαρτιά, Αθήνα 21982, 33 5 -3 3 9 ].
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------, «Γιά τή σύγχρονη τέχνη» [1940" 'Ανοιχτά χαρτιά, 339-343],
------, «Τά σύγχρονα ποιητικά κα'ι καλλιτεχνικά προβλήματα», Καλλιτεχνι
κά Νέα, άρ. 29 (2 5 -1 2 -1 9 4 3 ), 1-2, 8 ώς άρ. 33 (2 1 -1 -1 9 4 4 ), 1-2, 7
[= Ανοιχτά χαρτιά, 356-377].
------, « ’Απολογισμός κα'ι νέο ξεκίνημα» [ 1944* 'Ανοιχτάχαρτιά, 3 78-394],
Μικέ, Μ., « Ή παρουσία τοΰ Ν. Κάλας στο περιοδικό Ό κύκλος», ’Ε πιστη

μονική Επετηρίδα τής Φιλοσοφικής Σχολής τοϋ Παν. Θεσσαλονίκης,
22 (1984), 317-355.
Ντουνιά, Λογοτεχνία, passim.
Τσικνάκης, Κ., «Έ ν α άγνωστο κείμενο τοΰ Νικ. Κάλα», Πλανόδιον, άρ. 12
(Ίούν. 1990).

« Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ Ε Σ Α Σ Τ ΙΚ Η Σ Κ Α Τ Α ΓΩ ΓΗ Σ »»1

«... Ή δύναμη έλ ξ η ς τοϋ έπα ν α στατικο ΰ κέντρου, ή δύναμη έ λξη ς τοΰ
π ρ ολετα ριάτου ολοένα μ εγ α λώ ν ει. Π α ρουσιά ζετα ι δ μ ω ς σύγχρονα
κα ί το α ν τίθετο ρεΰμα. Ό σ ο αύξάνει ή έπ α ν α στα τική εμ π ειρία τοΰ
πρ ο λετα ριάτου , δσο μ ορφ ώ νετα ι, όχι μόνον έπ α ν α σ τα τικ ά , άλλά καί
σέ δλους τούς κλάδους τοΰ έπ ισ τ η τ ο ΰ ό έρ γ ά τη ς, τό σ ο πληθαίνουν οί
διανοούμενοι πρ ολετα ριακής κα τα γ ω γή ς. Ή συνύπαρξη μ έσα στο
ίδιο κίνημα — ένα κίνημα πού σήμερα μ έ τή ση μ α σία του δ εσπ όζει
στή σύγχρονη ιστορία — άνθρώπων μέ κοινή ιδεολογία, άλλά μ έ συν
α ισθημα τική βάση τόσο διάφορη δημιουργεί μ ια κα τά σ τα σ η έν τελ ώ ς
ιδιότυπη, ά πόλυτα διαφορετική άπ’ δ ,τι ίσ α μ ε τώ ρ α εΐτα νε γ ν ω στή.
Τ ά ποικίλα α ύτά συ ναισθηματικά ρεύμ ατα θά μποροΰν νά ένοποιηθοΰν ά σφ αλώς, μόνο μ ε τά τήν έπα ν ά στασ η, μ ετά τήν κα τά ργηση τώ ν
τα ξικώ ν διαφορών, ο π ό τε θά είναι δυνατή ή ένοποίηση τη ς συναι
σθη μα τική ς βάσης τοΰ άνθρώπου, άλλά αύτό θά είναι πρόβλημα γιά
τον κα λλιτέχνη τοΰ μ έλλοντος. Ό σύγχρονος ε χ ει νά π ιστο π ο ιή σει
τή σημερινή κα τά σ τα ση καί στηριζόμενος σ’ αύτή νά κά μ ει τήν αί-

t. [«Καλλιτέχνες», 230].
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σθητική του προοπ τική. Είναι αδύνατο, έκεΐ, όπου έχουν φ θάσει τ ώ 
ρα τ ά π ρ ά γ μ α τα , στο στά δ ιο δπου β ρ ίσκ ετα ι αύτή τή στιγ μ ή ό
ά γώ νας, δταν έχουμ ε ύπ’ δψη τά εργα τώ ν π ιο άξιόλογω ν νεω τέρω ν
συγγραφέων τώ ν κα π ιτα λ ισ τικώ ν χω ρώ ν, νά ποΰμ ε σέ ποιά σημ εία
άκριβώς έπηρεάζουν τούς νέους κα λ λιτέχ ν ες προλετα ριακής κ α τα 
γ ω γ ή ς οΐ ά στική ς κ α τα γ ω γ ή ς συνάδελφοί το υς, καί άντίστροφα. Δ έν
ξέρ ουμ ε άκόμη άν το π ρ ο λετα ρ ιά το θά δ ε χ τ ε ί καί κ α τά π οιό π ο σ ο 
στά ή άν τελ ικ ά θ’ άπορρίψει τις μορφές κ ά τω άπο τ ίς όποιες έκφράζουνται π ολλοί έπ α ν α σ τ ά τ ες ά στική ς κ α τα γ ω γ ή ς ή έάν θά έπ η ρ εα σ θ εΐ άπό τ ά συ ναισθήματα π ού αύτοί έκφράζουν. "Οσοι κα τα γινόμ α 
σ τ ε μέ τήν τέχνη έχουμε ώ ρισμ ένες πρ ο τιμ ήσ εις καί θεω ρ η τικά έπ ιχειρ ήμ α τα

ύπερ

τώ ν

αισθητικώ ν

μας

άπόψ εων,

μά

τ ίπ ο τ α

π α ρ α πά νω , κα μ μ ιά άπόλυτη β εβ α ιό τη τα γιά τήν ό ρθότητά τους.
’Α γω ν ιζό μ α στε καί π ρ έπ ει νά ά γω νιζό μ ασ τε γιά τ ίς κα λλιτεχνικές
μας πεπ οιθ ή σ εις, δέν ξέρουμε δ μ ω ς κα τά πόσο θά έπικρατήσουν,
κ α τά πόσον δηλαδή θά άποδειχτοΰν κα τά λ λ η λ ες γ ια νά έκφράσουν
συνα ισθηματικά τήν έποχή μα ς. Μ ποροΰμε νά έχου μ ε τήν π επ ο ίθ η 
ση, δταν έ ρ γ α ζό μ α σ τε δημιουργικά, π ώ ς β ρ ισκ όμ α σ τε στό σ ω σ τό
δρόμο, π ώ ς έ τ σ ι π ρ έπ ει νά έκφρασθοΰμε, μά δλα α ύτά είναι τό σ ο
νέα, είναι τό σ ο κολοσσιαία ή σύγκρουση, ώ σ τ ε νά κα τα ν τά άγνωστος
ό τρόπος μ ε τόν όποιο θά είναι δυνατόν νά έκφ ρασθεΐ α ισ θη τικά ...»

3. ΣΗ Μ ΕΡΑ
Στο στίβο τών περιοδικών παρέμβασης στα πολιτικά δρώμενα τής εγχώριας
σκηνής μετά τήν απομάκρυνση τοϋ Κόμματος Φιλελευθέρων άπό τό κέντρο
της προστίθεται, τόν ’Ιανουάριο τοϋ 1933, τό Σήμερα πού θά δώσει τήν
ευκαιρία σέ διανοούμενους τής μετριοπαθοΰς Άριστερας νά μορφοποιήσουν
τόν προβληματισμό τους ώς πρός τό περιεχόμενο καί τίς έκτροπες τής « Δη
μοκρατίας». Ά π ό τήν ίλη του, πρωτότυπη κυρίως, καταγράφουμε τά εξής
κείμενα (Α' = 1933- Β ' =1934):
Bernier, J., « Ό Freud καί ή θρησκεία» ( Β ', 108-114· άπό τήν Critique

sociale).
Γεωργιάδης, Γ . Α. (βλ. πάνω σ. 539).
Γκίκας, Π. (βλ. άμέσως παρακάτω σ. 653).
Γκούρας [=Μηλιάδης], Γ ., «Οί τρεις άστέρες άποκαλύπτουν» (Α ',
291).
------, «Διαβάζοντας» (Α ', 3 12-314).
Εύελπίδης, Χρ. (βλ. παραπάνω σ. 576).
Κασιμάτης, Γρ., « Ό έλεγχος τοϋ άστιχοϋ ISέαλισμοΰ» (Α ', 223-224).
------, «Ψηλαφήματα στό σκοτάδι» (Α ', 293-2 9 7 ).
Λαμπίρης, Ί . , «Οΐ ιδεολογικές βάσεις τής δημοκρατίας» (Α ', 161-163).
Λευκοπαρίδης, Ξ ., «Γΰρο άπό τή Βαλκανική Ένω ση» (Α ', 1 07-110).
------, «Πέρα άπό στενούς εθνικισμούς» (Α ', 129-131).
------, «Α πορίες...» (Α ', 304-306).
Μηλιάδης, Γ ., «Διαβάζοντας» (Α ', 23-25 καί 56-59).
------, «Ανησυχίες καί πλάνες» (Α ', 263-266).
------, « Ή έπανάσταση τοΰ Δημοτικισμοΰ καί άλλα ήχηρά παρόμοια» ( Β ',
17-23).
Morrison, Β., « Ή κατάσταση στή Σοβιετική Ρωσσία» ( Β ', 77-85).
Ούράνης, Κ., «Υπάρχουν σήμερα άνθρωποι...» (Α ', 33-37).
------, « Ό κίνδυνος τοΰ πολιτισμοΰ» ( Β ', 65 -7 0 ).
Παπατσώνης, Τ . Κ., «Τέχνη καί κομμουνισμός» (Α ', 159).
Παράσχος, Κλ., «Τό πρόσταγμα τοΰ καιροΰ μας» (Α ', 229-2 3 2 ).
Πετρίδης, Δ . Π., «Άποψη τοΰ μέλλοντος» ( Β ', 5 2-55).
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Σπιέρος, Μ., « Έ ν α κίτρινο βιβλίο» (Α ', 1 94-195).
[σύνταξη], [«Προλογικό σημείωμα»] (A ', 1).
------, «Δήλωση πρός τούς Νέους Πρωτοπόρους » (Α ', 288-299).
Σωμερίτης, Στρ. (βλ. παραπάνω σ. 563).

Παύλος Γκίκας

Στούς ριζοσπαστικότερους συνεργάτες τοΰ περιοδικοΰ συγκαταλέγεται ό
Παΰλος Γ κίκας (ψευδ. τοΰ Ή λία Τσιριμώκου- Λαμία 1907 - ’Αθήνα 1968),
μέ νομικές σπουδές στήν ’Αθήνα καί στό Παρίσι, βουλευτής τοΰ Κόμματος
Φιλελευθέρων τό 1936 (οπότε θά έπιδοκιμάσει τή συμφωνία «ΣκλάβαιναΣοφούλη»· Ριζοσπάστης , 2 8 -6 -1 9 3 6 , 1) καί ήγέτης τής Ε Λ Δ τό 1941 (βλ.
παραπάνω σ. 586). Ά π ό τό συγγραφικό του έργο αύτής τής περιόδου (πάν
τα μέ τό ψευδ. Π. Γκίκας):
Έλεγχος τοΰ άστιχοΰ ιδεαλισμού, Αθήνα 1933 (βιβλιοκρισίες: Δ. Γληνός,
Νέοι Πρωτοπόροι, 2, 1 9 33 , 230· Γ . Θεοτοκάς, 'Ιδέα, 1, 1933, 119120' Γ . Κ., Σήμερα, 1, 193 3 , 223/224· Θ. Παπακωνσταντίνου, Νέ α
Επιθεώρηση, 1, 1933, 33-34· Σ. Σωμερίτης, Σοσιαλιστική Επιθεώ
ρηση, 1 ,1 9 3 3 · Π. Χάρης, Νέα Ε στία, ΙΔ ' (1 9 3 3 ), 1291-1294· πρβλ.
Π. Γκίκας, «Τοποθέτηση», 193-196].
κείμενα στό Σήμερα (ώς Π. Γκίκας):
«Διαβάζοντας...» (Α ', 2 1 9 -2 2 1 ).
« Ό Γαλλικός σοσιαλισμός» (Α ', 222/223) [μέ τά άρχικώνυμα Η .Ι.Τ .].
«Γράμμα» (Α ', 226).
«Ε Σ Σ Δ » (Α ', 2 67-2 7 3 ).
«Σκέψη καί εισοδήματα» (Α ', 2 8 3 -2 8 4 ).
«Χρονικό τοΰ Ροΰζβελτ» (Α ', 3 1 6 -3 1 8 ).
«Πολιτική Εύρώπη, 1933» (Α ', 3 5 1 -3 5 6 ).
«Δικτατορία καί φασισμός» ( Β ', 1-6).
«Δήμος, Καϊσαρ, Σπάρτακος» ( Β ', 9 7 -1 0 3 ).
κείμενα στή Νέα. ’Ε πιθεώρηση (ώς Π. Γ κίκας):
« Ό έχθρός» (66-71).
« Τ σ τ ε ρ α άπ’ τό συνέδριο τοΰ Παρισιού» (10 4 -1 0 9 ).
«Τό πρόβλημα τών μεσαίων τάξεων» (1 5 1 -1 5 2 , 188-190).
γιά τή συνεργασία του στή Σοσιαλιστική Επιθεώρηση βλ. παραπάνω σ.
565· πρβλ. Σωμερίτης, Ή μεγάλη, 112/113.
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Σ Υ Λ Ι Σ Μ Ο Σ Κ Α Ι Ο Υ Μ Α Ν ΙΣ Μ Ο Σ 1

« ...Ή

ουμανιστική ιδεολογική ώ θηση τοϋ σοσιαλισμοΰ είναι κοινό

χ τή μ α όλων τώ ν σο σ ια λιστικώ ν διδασκαλιώ ν, κα'ι δ ιερ ω τά τα ι κανε'ις
π ώ ς μποροΰσε νά γίνη ά λλοιώ ς. "Αν άλλοι έδω σαν περ ισ σό τερ ο τόνο
στήν ά νατομία τη ς κα π ιτα λ ισ τική ς οικονομίας (Κ . Μ ά ρ ξ), το ΰτο
εγινε γ ια τ ί επ ρ επ ε ό σο σ ια λισμ ός νά π ερά ση στό στά διο επ ιστημ ο ν ι
κής κριτικής, άν άλλοι έδω σαν περ ισ σό τερ ο τόνο στήν έπα ν α στατική
τα χ τική (Λένιν), άν άλλοι άσχολήθηκαν π ερισσότερο στήν έ π ε ξε ρ 
γα σία τοΰ σοσια λιστικοΰ ΰλικοΰ κα ί τή σύνθεσή το υ, μ έ πολλήν έπ ιμονή σ τό ήθικό περιεχόμ ενό του (Ζ ω ρ έ ς ), το ΰ το δέν σημαίνει παρ’
δτι ό καθένας τους έκινήθηκε σέ άλλην άτμόσφ αιρα, σέ άλλο π ερ ι
βάλλον, μέ διαφ ορετικές ά π α ιτή σεις. Ό Λένιν, έπ α ν α στά τη ς κ α τα διω κόμενος ά π’ τό Τ σα ρ ικό κ α θ εσ τώ ς. Ό Μ άρ ξ, φέρνοντας τήν μ εγαλοφυΐα του πρός τήν κατεύθυνση πού χρειαζότα ν (έπ ιστημονικοποίηση τοΰ σοσια λισμ οΰ). Ό Ζ ω ρ έ ς, έξελισσ όμ εν ο ς καί έλισσόμενος
μ ές σέ μιά κοινοβουλευτική δημοκρατία προοδευτική. Τ ο ΰ το δέ ση 
μαίνει π ώ ς ό σοσια λισμός χάνει τό μοναδικό ήθικό περιεχόμενό του.
' Ό δια λεχτικ ός σοσια λισμ ός’ , ελεγεν ό Ζ ω ρ έ ς,2 'συμφ ω νεί λοιπόν μέ
τόν ήθικόν σοσια λισμ ό, ό γερμανικός μ έ τόν γαλλικό. Κ ’ ή ώρα π λ η 
σιά ζει δπου θά συμπέσουν καί θά ένωθοΰν σ’ ενα καί μόνο σοσιαλισμό
δλες οί ψ υχές, δλα τ ά π ν εύμ α τα , δλες οί δυνάμεις κ’ οί ικ ανότητες
τη ς συνείδησης, κι’ άκόμα ή άδελφική χριστιανική κοινωνία, ή εύγένεια κ’ ή πρ α γμα τική έλευθερία τή ς άνθρώπινης π ρ ο σω π ικό τη τα ς,
καί ή δια λεχτική τώ ν π ρ α γμ ά τω ν , τη ς ιστορία ς, τοΰ κόσμου’ .
Ό π ο ιο ς δέ θ έλ ει νά ίδή τίς διαφορές σ τή μέθοδο, πρ ο σπ α θ εί νά
διακρίνη θ εω ρ η τικές άντιλήψεις. Μ ιά γ ιά πάντα λοιπόν: Ό νεώ τερος
σοσια λισμός σ τη ρ ίζετα ι ολόκληρος στόν ίστοριχόν ύλισμό. Μ έ τή
διαφορά π ώ ς έ κ ε ΐ πού οί ά ντικομμουνιστές θέλουν νά βροΰν άντίφα-

1. [ Ό έλεγχος, 5 7-59].
2. [Κατά τήν παραπομπή τοϋ συγγραφέα: Les origines du socialisme

allemand, 1892, 92],

ΣΗΜΕΡΑ
ση, έμ εΐς βρίσκομε συνέπεια. ’Αντίφαση ιστορικού ύλισμοΰ-ούμανισμοϋ δεν υπάρχει. Ό ιστορικός υλισμός [το δυνατώ τερο δργανο πού
βρέθηκε ώ ς τώ ρ α γ ια τη μ ελ έτ η τώ ν κοινωνικών φαινομένων] διδά
σκει π ώ ς την κατεύθυνση τη ς ιστορία ς τη δίνει ό οικονομικός οργανι
σμός τη ς κοινωνίας. Έ π ο μ έ ν ω ς δεν είναι κα μ μ ιά άντίφαση δταν
λέμ ε π ώ ς το ούμανιστικο ιδανικό τό φέρνει ο σοσιαλισμός μ έσα του,
ά ναγκαστικά, για τ ί πρ ο οιω νίζετα ι την μελλοντική κοινωνία, πού
βγαίνει άπ’ τή σημερινή καί πού έρχ ετα ι άκριβώς γ ιά νά λύση τίς
άντιφ άσεις τή ς σημερινής. Ή κίνηση πού ξεκινά άπ’ τό άτομο φτάνει
στόν άνθρωπο. Κ ι άν γίν ετα ι σύγχυση τοϋ ίστορικοΰ ύλισμοΰ μ ε τόν
ήθικό, έ σ τ ω κι άν έν ισχύετα ι άπό ερμ η νευτές τοΰ μαρξισμοΰ, δε
μπ ο ρ εϊ νά είναι εις βάρος πα ρ’ έκείνων πού κάνουν τήν π α ρ εξή γη 
ση ...»

4. ΜΕΜ ΟΝΩΜ ΕΝΑ Π Α Ρ Α Δ Ε ΙΓ Μ Α Τ Α

Έ δ ώ θά μνημονευθοϋν τέσσερις περιπτώσεις άνένταχτων διανοουμένων τής
Άριστερας πού παράγουν το ύπό συζήτηση έργο τους, άνά δύο, στή δεκαε
τία τοΰ ’3 0 καί στή μετακατοχική περίοδο (με τήν επιλογή αύτή δέν υπονο
είται ή παραγνώριση άλλων που θά μποροΰσαν νά θεωρηθούν minores- πρβλ.
Γ . Λαμπριανίδης, Ό ταξικός χαρακτήρ της φιλοσοφίας, Αθήναι 1936).

α) 'Ά. Προκοπίου

Ό Ά γγελος Προκοπίου (Αλεξάνδρεια 1909 - Ά&ήνα 1967) μετά τίς
σπουδές του στήν Ά&ήνα— ώς φοιτητής (βλ. καί 1'Αναγέννηση, Ίούν. 1928,
460) ελκεται άπο τήν « Αντιπολίτευση τοΰ Κ Κ Ε »- πρβλ. Πάλη τών τάξε
ων, 2 0 -1 1 -1 9 3 1 , 4— καί το Παρίσι σταδιοδρομεί ώς κα&ηγητής τής ιστορί
ας τής τέχνης στο Πολυτεχνείο. Τό 1936 (σέ ανέκδοτη έπιστολή του στον
Γληνό) έξακολουθεϊ νά δηλώνει τήν ένταξή του στήν Αριστερά, το 1941
συμμετέχει στήν ίδρυση τοΰ ((Κόμματος Έργασίας» (βλ. παραπάνω σ.
5 39), τό 1944 κινείται δραστήρια για τήν ένοποίηση τών σοσιαλιστικών
άμάδων, ένα έξάμηνο άργότερα μετέχει στήν ήγεσία τής « Ε πιτροπής Προπαρασκευής Πανσοσιαλιστικοΰ Συνεδρίου» (βλ. παραπάνω σ. 587) — άρθρογραφεΐ γιά τό σύνθημα τοΰ ((ένιαίου δημοκρατικού άγώνα» με τά προο
δευτικά τμήματα τής άστικής τάξης (στό Δελτίο τής « Επιτροπής» καί
στόν ’Ελεύθερο' βλ. Σοσιαλιστική Έργατική Ένω ση, Σοσιαλιστικό Μανι
φέστο, 4 8 )— καί τής ((Σοσιαλιστικής Έργατικής Έ νω σης» (βλ. παραπάνω
σ. 5 88), διαφωνεί μέ τήν προσχώρηση τής τελευταίας στό Σ Κ -Ε Λ Δ καί
έγκρίνει τή σύσταση τής «Σοσιαλιστικής 'Ομοσπονδίας» (βλ. παραπάνω σ.
609). Τήν ίδια περίπου τροχιά, μέ προσανατολισμό τίς ίδέες ένός μετριοπα
θούς σοσιαλισμού, θά διανύσει καί στή μετεμφυλιακή περίοδο, μέ έμφανή
τώρα τή ρήξη πρός τά θεωρήματα τής κομμουνιστικής Αριστερού; (βλ. « Ό
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σοσιαλιστικός ρεαλισμός», Σύνορα τών δύο κόσμων, Α ', 1953, 4 3 -4 6 , «Γιά
τό σοβιετικό φόβο άπέναντι στήν άφηρημένη τέχνη», Ή Πολιτική, Β ' ,
1963, 7 2 -7 3 ’ πρβλ. Ά . Ραμπαβίλας, « Άφηρημένη τέχνη καί συγκεκριμένοι
σκοποί», ’Επιθεώρηση Τέχνης, ΙΑ ', 196 0 , 3 1 6 -3 2 0 ), γεγονός πού θά κατα
στήσει εύχερέστερη τήν πλήρη ιδεολογική του μεταστροφή (πρβλ. Ά . Λεντάκης, Παρακρατικές οργανώσεις καί 21η ’Απριλίου, Αθήνα 21975, 44).

Έ ργα:
« Ή αισθητική φιλοσοφία στήν άρχαία Ελλά δα καί Ρώμη», Φοιτητική Συν
τροφιά, Β ' περ., άρ. 3 (1 -3 -1 9 2 9 ), 3, 7.
Ό Γκρέκο καί ή έποχή του (στό φώς της διαλεκτικής), Αθήνα 1931 (βιβλιο
κρισία: Πρωτοπόροι, Β ' , 1931, 300).
«Γιά ν’ άγαπήσωμε τήν ιστορία τής τέχνης», Μελέτη-Κριτική, άρ. 5 (Δεκ.
1932), 8-15.
«Παναγιώτης Δοξαράς, ό πατέρας τής νεοελληνικής τέχνης», 'Εργασία, Ε '
(1935), 1243-1244.
Ή νεοελληνική τέχνη, Αθήνα 1936.
« Ή αισθησιοκρατία τοΰ Π. Γιαννόπουλου», Νεοελληνικά Γράμματα, 21 -51938, 10-11.

La signification de l ’œuvre de P. Zographos dans la peinture grecque du XIXe
siècle, Paris 1939.
La peinture religieuse dans les îles ioniennes pendant le XVIIle siècle, Paris
1939.

Τό Είκοσιένα στή Λαϊκή Ζωγραφική του, Αθήνα 194 0 (βιβλιοκρισία: Γ .
Κορδάτος, Νεοελληνικά Γράμματα, 1 3 -4 -1 9 4 0 , 3).
'Ιστορική εισαγωγή στή θεωρία της τέχνης, Αθήνα 1943.
«Π. Πουλιόπουλος», ’Ελεύθερη Ζωή, άρ. 6 (Σ επ τ. 19 4 3 ), 4 (μέ τό ψευδ.
«Ίω ν » ).
άρθρα στήν ’Ελεύθερη Ζωή πού ό ϊδιος διευθύνει (περ. Β '):
«Τί είναι τό ελληνικό έθνος» (άρ. 1, 2 9 -1 0 -1 9 4 4 , 5/6).
«Διεθνής Προσανατολισμός» (άρ. 2, 5 -1 1 -1 9 4 4 , 1) [= ’Ελεύθερη Ζωή, Σ ε
πτ. 1943, μέ τό ψευδ. Ίω ν ],
«Προβλήματα τής έποχής μας» (άρ. 3, 1 2 -1 1 -1 9 4 4 , 4· άρ. 4, 1 9 -1 1 -1 9 4 4 ,
4).
« Ή μεταρρύθμιση τής Σχολής Καλών Τεχνών» (άρ. 5, 2 6 -1 1 -1 9 4 4 , 1, 4).
«Νά σώσουμε τή Δημοκρατία», Δελτίο τής Επιτροπής Προπαρασχευής
Πανσοσιαλιστικοϋ Συνεδρίου, άρ. 2 (Ίο ύλ . 1 945), 5.
«Μεσογειακή κοινότητα», Σοσιαλιστική Επιθεώρηση, Β ' περ., Β ' (1 9 4 6 ),
4 0-42.
«Μπαρόκ», Ό αιώνας μας, 1 (1 9 4 7 ), 3 3 4 -3 3 8 , 3 6 7-376.
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0 1 « Κ Ο Ι Ν Ω Ν ΙΚ Ε Σ Κ Α Ι Κ Α Λ Λ Ι Τ Ε Χ Ν ΙΚ Ε Σ Σ Υ Ν Θ Η Κ Ε Σ
Τ Η Σ ΕΠ Ο ΧΗ Σ»»1

« ...Θ ά μποροΰσεν ίσ ω ς κανείς νά δικαιολογήσει μιά έρευνα τή ς ιδ ιω 
τική ς ζω ή ς το ϋ Δ . Θ εοτοκόπουλου άπό ενα ψυχαναλυτήν έπ ισ τή μ ο να, μά ή έλλειψ η στο ιχ είω ν ά ρκετώ ν, κ α θ ισ τά άσκοπη καί ανώφελη
μιά τ έ τ ο ια π ρ οσπ άθεια. Ποϋ β ρ ίσκετα ι λοιπόν τό κλειδί γιά τήν
κατανόηση τοΰ έργου τοΰ Γ κ ρέκο ;
Μ ονάχα σ τίς κοινωνικές καί κα λλιτεχν ικές συνθήκες μ έσα στίς
όπο ιες γεννήθηκε, δημιούργησε, καί πέθανεν ό κα λλιτέχν ης! Ή ά πο
ψη αύτή τοΰ ζη τή μ α το ς θά μάς άποκαλύψει άκόμα, α ' ) ό τι ό Γ κρέκο
δέν είναι μιά κα λλιτεχνική π ρ ο σω π ικό τη τα έ κ τό ς τό π ου καί χρόνουβ ' ) ό τι δέ δημιούργησεν άπό τό μηδέν κά τι νέο ό λό τελ α δικό του,
ά λλ’ ό τι σ τη ρίχτη κε στήν π ρ ογενέστερη π είρα , συνεχίζοντας καί τ ε 
λειο π ο ιώ ν τα ς τ ά σ το ιχ εία έκεΐνα πού ώ ς έκφ ρα στικά μ έσ α έπ εβ λ ή θηκαν άπό τ ίς συνθήκες τή ς έπ ο χ ή ς το υ - γ ' ) ό τι γ ιά τήν κατανόηση
το ϋ περιεχομένου τοΰ έργου το υ, θά π ρ έπ ει νά έμβαθύνουμε στό
φιλοσοφικό του ιδανικό, προϊόν κι αύτό μιά ς γ εν ικώ τερ η ς π ν ευμ α τι
κής κα τά σ τα σ η ς, έπιρρεασμένης πάντα άπό τούς ύλικούς όρους τή ς
ζω ή ς τώ ν άνθρώπων.
Μ έσ α σ’ ένα τέ τ ο ιο φόντο πνευματικό καί κοινωνικόν ή μορφή
τοΰ Γ κρέκο, ξεπρ ο β άλλει φ ω τειν ό τερ η καί πιό ά γα πη τή . Δ έν έχ ει
τίπ ο τ α τό κοινό, μ έ τό μυστηριώ δη κα λλιτέχνη τοΰ θρύλου, πού στό
σκοτεινό παρελθόν έλαμψ ε σάν ά στρα π ή, φ ώ τισ ε γιά λίγο τό κα λλι
τεχνικό σ τ ερ έω μ α καί ύστερα έξαφανίσθηκε. Ό χ ι , είναι μιά μορφή
έ ν τελ ώ ς άνθρώπινη πού ζω γρ α φ ίζει έργα γ εμ ά τα πόνο κα ί ψυχικήν
άγωνία καί ύπογράφει πά ντα: 'Δ ομ ήνικος Θ εοτοκόπ ουλος, Κρής
έ π ο ίει’ ».

1. [ Ό Γχρέχο, 6 -7 . Μέ άρκετά διαφορετική οπτική προσεγγίζει το θέμα
ό Π. Πρεβελάκης, Δομήνιχος Θεοτοχόπουλος, ’Αθήναι 1 9 31 - πρβλ. τοϋ
ίδιου, Δοχίμιο Γενιχης Εισαγωγής στην Ιστορία της Τέχνης, ’Αθήναι
1934- βλ. καί παραπάνω σ. 616].
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β) Ί . Μ ελας

Ό ’Ιωάννης Μελας (- ’Αθήνα 1978) ήγεϊται (μαζί μέ τούς Β . Βαρίκα καί Γ.
Νικολαΐδη) τής μειοψηφίας («Σοσιαλιστική Παράταξις») τοΰ Προσφυγικοΰ
Κόμματος τής Ελλάδος πού άποσκοπεΐ στήν «πραγματική έξασφάλιση τών
όρων τής είρηνεύσεως τών λαών τής ’Ανατολής», ένθαρρύνει τήν «πάλη
κατά τού εγκληματικού φασισμού» καί εύελπιστεϊ τήν επίτευξη «μιας άνθρωπινωτέρας καί δικαιωτέρας κοινωνίας» («Εισηγητική έκθεσις», 11). Δ ι
ευθυντής τών Πολίτικων Φύλλων, ένός βήματος «έλέγχου καί κριτικής πολι
τικής πρωτοπορίας» πού προκαλεΐ για τά κοινωνικά κριτήρια τής λογοτε
χνικής κριτικής (πρβλ. Γ . Σεφέρης, Ήμερολόγιο, έπιμ. Γ . Σαββίδη, ’Αθήνα
1975, 54) καθώς καί για τήν ανεξαρτησία της απέναντι στίς έπιλογές καί
τίς έπεξεργασίες τοΰ Κ Κ Ε (βλ. Νέοι Πρωτοπόροι, 1, 1932, 38 0 ' πρβλ. καί
έπιστολή τής ΚΟ Μ ΛΕΑ, 1 1 -6 -19 3 2 , πρός τή Γραμματεία τής «Διεθνοΰς
’Αριστερής ’Αντιπολίτευσης»: «...qui vient sous notre influence»), θά κατα
γράψει τα πολιτικά δρώμενα «μέ τ ’ όνομά τους» έπισκοπώντας τή δυναμική
τοΰ έγχώριου έπαναστατικοΰ κινήματος: « ’Ανώριμος καί ανεδαφικός ό άγώ
νας, καρπός όχι συνθηκών, άλλά έφήμερο κύμα, ξαφνικόν άνατάραγμα στό
φέγγος τών Όχτωβριανών λαμπηδόνων, πού πεσμένες έκτυφλωτική δέσμη
πάνω στούς άναποδογυρισμένους άδειους μπεζαχτάδες τοΰ μικροαστικού
μεταπρατισμού μας, θόλωσαν τήν άγουρη κι εύκολόπαρτη λογική μας κι
έτΰφλωσαν τό φλογισμένο μας βλέμμα μπρός στό όραμα τοΰ άνεπάντεχου
λυτρωμοϋ. ’Απροπαίδευτο, χωρίς πείρα, χωρίς παραδόσεις, χωρίς συνθήκες,
τό δυναστευόμενο στρώμα τών ειλώτων καί τών μικροαστών, κάτω άπό τίς
κυμαινόμενες άνταύγειες τοΰ ρωσικού πυρσού, τή θολή νύχτα, ξόδεψε πολύ
τιμες δυνάμεις στόν άγονο κλεφτοπόλεμο» (Credo, 122, 133).

Έ ργα:
Πολιτικά Φύλλα,1 μηνιαία εικονογραφημένη ίκάοσις έλέγχου καί κριτικής

1. Άπό τήν υπόλοιπη ΰλη του:
ΆκροπολΙτης, Ε. [=Μηλιάδης, Γ.],« Υπουργικά 'ιδανικά’ καί 'πεζαί’ πραγματικότη
τες» (1931, 15-17).
Βαρίκας, Β., «Τό Δωδεκανησιακόν» (Φεβρ. 1931, 3).
----- , «Τό Δημοσιοϋπαλληλικών» (Άπρ. 1931, 22).
----- , «Γ. Σεφέρης, Στροφή» (Όκτ. 1931, 17).
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πολιτικής πρωτοπορίας, άρ. 1 (Δεκ. 1930) ώς άρ. 16 (Ίο ύ λ . 1932),
όπου καί:
« Ό ελληνικός Άγροτισμός» (Ά π ρ . 1931, 1-2).
«Σ. Μάξιμος, Κοινοβούλιο ή Διχτατορία ;» (Φεβρ. 1931, 13).
« Ή παρακμή» (Ό κ τ . 1931, 1-2).
Credo. Πολιτική μελέτη, Ά&ήνα 1934 (βιβλιοκρισία: Στρ. Σωμερίτης, Σ ο
σιαλιστική 'Επιθεώρηση, Γ ' , 1935, 34/35).

----- , «Θ. Παπακωνσταντίνου, Α ί παραποιήσεις» (Νοέμβρ. 1931, 14).
----- , «Κ. Καραβίδας, Κοινοτισμός χ αί σοσιαλισμός» (Νοέμβρ. 1931, 15).
Βάρναλης, Κ. (βλ. παρακάνω σ. 623).
Γιαβάπουλος, Ν., «Ή πορνεία ώς κοινωνικό φαινόμενο» (Μάιος 1931, 19) [βλ. καί
τον Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 443 αύτοΰ τοϋ έργου],
Γλαύκος, Ά ., «Γράμμα πάνω στήν τραστο-καρτελική 'διέξοδο’» (Αΰγ. 1931, 20).
-----, «Ή σταλινική στροφή» (Όκτ. 1931, 7)
----- , «Τραστοκαρτέλ καί Ιμπεριαλισμός» (Νοέμβρ. 1931, 6-7).
Ζεβγάς, Ά ., «Ή καταγωγή τοΰ ένωτικοΰ κινήματος στήν Κύπρο» (Νοέμβρ. 1931,
11- 12).
Θεοδώρου, Σπ., « Ή κατάρρευσις τοΰ Πανελληνίου καί ή κωμωδία τής δίκης» ( Άπρ.
1931, 23) [βλ. καί παραπάνω σ. 644].
Καζαντζάκη, Γαλ., «Ή ΈλληνΙδα καί ή χειραφέτηση» (Άπρ. 1931, 21/22).
Λαπαθιώτης, Ν., «Τό μεταπολεμικό κήρυγμα» (Άπρ. 1931, 20).
Λεμπέσης, Ε., « Ό τραστοκαρτελικός καπιταλισμός» (Όκτ. 1931, 11-12).
Νεοκλής, Α. [=Ζεβγάς, Α.], «Βασικά νοήματα τής Ψυχαναλύσεως» ( Ίούν. 1931, 3"
Ίούλ. 1931, 5/6).
-----, «Ή φιλοσοφική καί κοινωνιολογική θέσις τής Ψυχαναλύσεως» (Αΰγ. 1931,
5-6).
Παπάς, Π. Ν (βλ. παραπάνω σ. 641)
Προσφυγικό Κόμμα 'Ελλάδος, Μειοψηφία («Σοσιαλιστική Παράταξις»), «Εισηγητι
κή έκθεσις πρός τό Α' έτήσιον συνέδρων» (Ίούν. 1931, 6-11).
Σκλάβος, Κ (βλ παραπάνω σ. 645).
Berl, Ε , «Αύτός ό κ Μπριάν» (Άπρ. 1931, 19).
Γκόρκι, Μ , «Πρός ’άνθρωπιστάς’ έπιστολή» (Φεβρ. 1931, 15/16).
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Π Ρ Ο Σ Τ Η Ν « Π Α Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π ΙΝ Η Σ Ο Σ Ι Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η
Κ Ο ΙΝ Ο Τ Η Τ Α ,,'

« ...— Νά δημιουργηθεΐ οριστικά μιά π α ρ ά τα ξη όμοιογενώ ς σ κ επ το μένων άνθρώπων πάνω σ τίς βα σικές κατευθύνσεις.
— Ή π α ρ ά τα ξη αύτή νά άποβλέψ ει σ τή δημιουργία ένός αύριανοϋ οργανισμού, ένός ούσιαστικοϋ ένιαίου μ ετώ π ου.
— ’Α π ό τήν π ρ ώ τη φάση μέχρι τή δ ευτέρα θά έμφ ιλοχω ρήσει
ενα μικρά ή μέγα διά στημα ζυμ ώ σ εω ν καί προπαρασκευής.
— Ή π α ρ ά τα ξη αύτή, βα θειά δημοκρατική, έμ πο τισμ έν η άπό
τίς δημοκρα τικές ά ρ ετές καί πεπ οιθ ή σ εις, θά άποβλέψ ει σ το βασικό
σκοπό: νά π λ ο υ τίσει μ έ λογική καί κα ρτερία τά δημοκρατικά χαρα
κ ώ μ α τα μέ τίς γνήσιες λαϊκές βάσεις.
— Νά π α ρ α σκευα σθεϊ σύντονα κι’ ά ποφ α σιστικά , οργανωμένη ή
δημοκρατική ά ντεπίθεση κ α τά τώ ν σκοτεινών ύπονομευτών τώ ν μ ε 
ρικών δημοκρατικών κ α τα κτή σεω ν, γ ιά νά π ερ ά σει στήν έπ ίθεσ η,
πρός ολοκλήρωση τώ ν σκοπών.
— Π α ρά τα ξη δημοκρατική καί σ τή σκέψη, ά ποξενω μ ένη άπό
κά θε δογμ α τισ μ ό , θά άποβλέψ ει στήν ούσία, μακρυά άπό τόν στενό
αίρετισμό τοϋ παρελθόντος καί τη ς α ύτοκαταστροφικής πλάνης.
— Μ όνιμες οικονομικές κα ί π ο λ ιτικ ές σ χ έσ εις μ έ τό έργα τικό
κράτος τη ς Σ ο β ιετικ ή ς Ρ ω σ ία ς καί μ έ τή λαϊκή δημοκρατία τώ ν
Τούρκων.
— Δ η μ ο σιο ν ο μ ικές λα ϊκές στροφ ές 1 8 0 μοιρών, κα τά ργηση τώ ν
έξω τερ ικ ώ ν χρεώ ν. Έ ν γέν ει, δημοκρατική άναθεώρηση τοΰ π ο λ ιτ ι
κού καί κοινωνικού βίου.
— 'Ο ριστική έκλαΐκευσ η τη ς π α ιδεία ς καί κα θιέρω ση τ η ς δημο
τική ς, ώ ς έπ ίση μ ης γ λ ώ σσα ς τοΰ κράτους.
— Χ ω ρ ισ μ ό ς τ η ς Ε κ κ λ η σ ία ς άπό τό κράτος. Θ έση τη ς θρησκεί
ας, ώ ς ύπ όθεσης τώ ν ιδιω τώ ν.
— Κ α θιέρ ω σ η τη ς άναλογικής ώ ς μονίμου έκλογικοΰ σ υ στήμ α 
τος.

1 [Credo, 150-153].
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— Σ υντριβή τ ή ς τρ ο μ οκ ρα τία ς, τοϋ ιδιωνύμου κα ί τώ ν άντιδημοκρατικών θεσμώ ν.
— Π άλη ΰπερ τώ ν πολιτικώ ν κα ί συνδικαλιστικών ελευθεριώ ν.
— Ό ργά ν ω ση τώ ν α ντιπολεμικώ ν καθηκόντων. Μ ε μ ια αποφα
σιστική καί ά π ο τελ εσ μ α τικ ή πά λ η , σέ π ερ ίπ τω σ η νέου π ο λέμ ου , ή
Ε λ λ ά δ α Θάχει συνεισφέρει τον πιο γνήσιο όβολό, στήν υπ όθεση τη ς
ά νθρω πότητος.
— 'Υ π ερ ά σ π ισ η τη ς Σ ο β ιετική ς Ρ ω σ ία ς κα ί τώ ν έπα να στατικώ ν
κα τα κτή σεω ν, έν π ερ ιπ τώ σ ει κινδύνου.
— Μ ακρυά άπό κάθε σχέση ΰπ ο τέλεια ς κα ί έπ ο π τ ε ία ς μέ έ ξ ω τ ε ρικές κ α τα σ τά σ εις, ή όργάνωση αύτή θά έργ α σ θεΐ πάνω στόν έθνικό
χά ρτη, έξυπ η ρ ετώ ν τα ς μ έ τή δική τη ς , τήν έθνική τη ς λογική, τήν
υπόθεση τοΰ δυναστευόμενου Έ θ ν ους.
— Μ ακρυά άπό κά θε δόγμα πού δυναστεύει, θά μ ελ ετή σ ο υ μ ε γιά
π ρ ώ τη φορά, σ τ α σοβαρά, τ ά έλληνικά προβλήματα.
— Τ ό κίνημα το ΰ το θά γεννηθεί, θ’ ά ναπ τυχθεΐ καί θά ζή σ ει, σέ
πλήρη δημοκρατισμό κα ί κ ά τω άπό τό πιό άνετο φώς.
— Μ ’ ένα λόγο. Ά γ ώ ν α ς γ ιά τήν περιφρούρηση τ ή ς π ο λ ιτική ς
δημοκρα τία ς, τήν ολοκλήρω ση τώ ν δημοκρατικών καθηκόντων, γ ια
τήν κα τά κ τη σ η τή ς πλειοψ ηφίας μ έσ ω τώ ν καθημερινών μαχών. Γ ιά
τήν άρτια προπαρασκευή τ ή ς πορεία ς διά τώ ν ένδιαμέσω ν στα θμ ώ ν
πρός τήν ά π ολυτρ ω τική, πανανθρώπινη σοσ ια λιστική κοινότητα ».

γ)

Λ. ΣκλαβοΟνος

Ό Λάμπρος Π. Σκλαβοϋνος (| ’Αθήνα 1972) σπούδασε στίς Ενωμένες Πο
λιτείες μηχανικός ασυρμάτου (βλ. τίς εργασίες του πού έξέδωσαν τά Γ ράμ
μ ατα τής ’Αλεξάνδρειας: Ιστορία καί πραχτικαί έφαρμογαί τοϋ ασυρμά
του, 1 9 2 5 1 Ή ήλεκτριονιαχή θεωρία, 1 926) καί στα θαλασσινά του ταξίδια
«πολλών άνθρώπων ίδεν άστεα καί νόον εγνω». Συνεργάτης τής ’Αναγέννη
σης (στο αρχείο Γληνοΰ διασώζονται δύο έπιστολές του πού άφοροϋν σ’ αύτή
τή συνεργασία) καί τών 'Ελληνικών Γραμμάτων εμφανίζεται ξανά μετά
τήν «άντιφασιστική νίκη» νά συζητά τό θέμα τής «κρίσης» πού διέρχεται ή
έπανάσταση ώς θεωρία καί πρακτική, Ιχοντας τήν έπίγνωση δτι το έγχείρη-
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μά του θα «χλευαστεί άπ’ τούς ’Αρχιερείς της γενικώτερης έπαναστατικής
πρωτοπορίας» καί μέ τήν υπόσχεση ώστόσο ότι θά ξαναπιάσει «τήν ϊδια
δουλειά μ’ εναν αύστηρότερο καί πιο συγκεκριμένο τρόπο». Ή μόνη γραπτή
δημοσιοποίηση τών άντιλήψεών του έπιτελεϊται δέκα χρόνια αργότερα μέ
τήν παρέμβασή του στή συζήτηση πού άνοιγε ή 'Επιθεώρηση Τέχνης για τό
νόημα τής καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Έ ργα:
κείμενα στήν !Αναγέννηση:
«Β. Russell, Icarus, or the furute o f science» (B \ 1 81-183).
«Β. Russell, What I believe» ( B ', 2 8 2 -2 8 5 , 33 1 -3 3 3 ).
«Β. Russell, Είναι ή έπιστήμη απροκατάληπτη; », μτφ. Λ. Σκλαβούνου (Β ',
4 3 2 -4 3 7 ).
«Ποιά κοινωνική καί ήθική άνατροφή δίνει ή μαρξική θεωρία. Κατά τόν C.
Delot», Ελληνικά Γράμματα , Α' (1 9 2 7 ), 545-551 (ώς Λ.Σ.).

Τό πρόβλημα τής έπαναστατικής κρίσης στή θεωρία καί την τωρινή διεθνή
πραγματικότητα , ’Αθήνα Ίούλ. 194 5 (βιβλιοκρισίες: Γ . Ζιοΰτος,
Κομμουνιστική ’Επιθεώρηση, Σ επτ. 1945, 798/799' ’Α. Γρηγορογιάννης, Σοσιαλιστική Επιθεώρηση , περ. Β ' , 1, 1945, 1 43-144).
« Ή άντικειμενικότητα τοΰ έργου τέχνης», ’Ε πιθεώρηση Τέχνης, Δ '
(1956), 455-458.

« Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ι Κ Α Π Ε Ρ Ν Α Μ Ε Μ ΙΑ Ν
Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Η Κ Ρ ΙΣ Η ;» » 1

« ...Σ τ ο ρ ώ τη μ α λοιπόν άν π ρ α γμ α τικά περνάμε μιάν έπα ν α στατική
κ ρίση, ή ά πά ντηση δεν π ρ έπ ει νάναι ά π λ ώ ς κ α τα φ α τική , μά καί
δικαιολογημένα τονισμένη μ ε τ ά πιό μελανά χ ρ ώ μ α τα γ ιά τήν αύριανή ζω ή μα ς καί τό μέλλον τ ή ς άνθρώπινης κοινωνίας. Γ ι ’ αύτό τό
π ιό ά γω νιώ δες πρόβλημα τή ς έ π ο χ ή ς μ ας είναι νά εξετά σ ο υ μ ε καί νά
εξα κρ ιβ ώ σο υμ ε τίμ ια κι ά κριβώ ς τ ί π ρ α γμ α τικά συμβαίνει, ποϋ
ό φ είλετα ι το ύτη ή βα θειά κρίση.

1. [Τό πρόβλημα, 15-17].

01 LXTHA MLHO'
Ή κρίση δέν μπ ο ρ εϊ νά ό φ είλετα ι σε κρίση τη ς μ α ρξιστικ ής μ εθ ο 
δολογίας για τ ί ή ώ ς τά τώ ρ α έπιστημονική καί κοινωνική εμ πειρία
τήν έπιβ εβ α ιώ ν ει απόλυτα. Ή δήθεν ανατροπή τη ς 'α ιτιοκ ρα τία ς’
άπ’ τήν έπ ισ τή μ η τοϋ 'μικρόκοσμου’ , σ τ α λόγια τοΰ άγγλου φιλόσο
φου Β. Russell πού δεν μ πορ εϊ νά κα τη γορη θεΐ για μ α ρξιστή ς, όφ είλετα ι κυρίω ς στον. τρόμ ο πού νιώθουν οΐ ’Α ρχιερείς τη ς έπ ιστή μ η ς
μπρος σ τίς συ νέπ ειες τή ς έφαρμογής τη ς 'α ιτιοκ ρα τία ς’ σ τίς κοινωνι
κ ές έ π ισ τ ή μ ε ς , κι όχι σέ τε λ ε ιω τ ικ έ ς κι ο λοκληρω μένες έπιστημ ο ν ικ ές δ ια π ισ τώ σ εις. Σ το ν τρόμο πού γεννάει ή ά γριότη τα τη ς πά λης
τώ ν τά ξε ω ν όφ είλονται κι όλες οί ά λλες δήθεν έπιστημ ο ν ικές δια π ι
σ τ ώ σ ε ις για τή μή ορθότη τα τη ς μ α ρξιστικ ής μεθοδολογία ς, χω ρίς
έξα ίρ εση κι αύτοΰ τοΰ ϊδιου τοΰ Β. Russell, ό πω ς δείχνουν καθαρά τ ’
ά γω νιώ δη κηρύγματά το υ, τη ς ά γά πη ς, τη ς άνοχής καί το ΰ συμβιβασμοϋ άνάμεσα στούς άνθρώπους!
’Α ναμφίβολα τ ό τ ε ή κρίση π ρ έπ ει νά ό φ είλετα ι σ τή μή ορθότητα
ή στήν άνεπάρκεια τώ ν τρεχούμενω ν θεω ριώ ν 'σο σια λ ιστική ς έπα νά 
σ τα ση ς’ , πού θά π ε ι σ τή μή ο ρθότητα ή στήν άνεπάρκεια τώ ν τρ εχού
μενων θεωριώ ν τη ς μ ετα β ο λή ς τη ς συγκεκριμένης κοινωνίας.
Μ π ο ρεϊ γιά εναν μ α ρξιστή νά ό φ είλετα ι σε κ ά τι άλλο; ’Αδύνατο!
Έ χ τ ό ς άν πρα γμα τικά δέν περνάμε μιά τ έ τ ια κρίση. Μ πορεϊ ό μ ω ς
νά ισχυριστούμε σ τ ά σοβαρά π ώ ς ή άντίληψη τ ή ς έπ α ν α στα τική ς
κρίσης είν’ ά πα τηλή ; Μ πορεϊ νά ύπ οστηρίξουμ ε μ’ εναν εύθύ καί
φ ω τισμένο τρόπο π ώ ς ό στα λινισμ ός κα τό ρ θω σ ε νά διαλύσει τίς
γ ν ω σ τ ές άντινομίες ή π ώ ς κα τό ρ θω σ ε έπ ιτέλ ου ς νά χ τίσ ε ι μιά σίγου
ρη βάση γιά τό ξεπ έρ α σ μ ά το υς; Μ πορεϊ κανείς νά π ε ϊ π ώ ς οΐ θ ε ω 
ρητικοί τοΰ σταλινισμοΰ έπιχειρήσανε στ' άληθινά νά δείξουν π ώ ς ό
στα λινισμός σά θεω ρ ία 'σο σια λ ιστική ς έπ α ν ά στα σ ης’ σ τ ό διεθνικό
νόημα τοΰ όρου, σ τ η ρ ίζετα ι πάνω σ’ έπιστημ ο ν ικές β ά σεις, ν’ άποδείξουν π ώ ς ή τό σ ο κακόηχη, στενόκαρδη καί στενόμυαλη το ύτη
'θεω ρ ία το ϋ σοσια λισμοΰ σέ μ ιά χ ώ ρ α ’ κλείνει έπ ιτέλ ο υ ς τ ίς β ά σεις
πού πά νω σ’ α ύτές θά μποροΰσε κανείς νά χ τ ίσ ε ι μ ιά θ εω ρ ία 'σ ο σ ια 
λ ισ τικ ής έπα νά στασης’ ά ξια μιας τ έ τ ο ιο ς ονομασίας;
Δ έν άρνιέμαι καθόλου π ώ ς ό σταλινισμός κλείνει εναν πολύ πλού
σιο έμ π ειρισμ ό κα ί θάταν δ ο γμ α τική ή σκέψη π ώ ς ή έπιστημονική
έ π εξερ γ α σ ία καί τα ξινόμ η ση αύτοΰ τοΰ έμ πειρισμ οΰ κ ά τω ά π’ τό
φ ώ ς ολάκερης τη ς ώ ς τ ά τώ ρ α γεν ικώ τερ η ς έμ πειρίας κ’ έξέ λ ιξη ς
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ά π ο κλ είει τ ά χ α τε ς 'έ κ τώ ν πρ οτέρ ω ν’ κά θε δ υνα τότη τα διαμόρφω 
σής του σε μια πρ α γμ α τική θεω ρ ία 'σοσιαλιστική ς έπα ν ά στασ ης’ μ έ
π α γκ όσ μια άξία.
’Α π ενα ντία ς, κρίνοντας άπο μ ιά προσω πική προσπ άθεια, ό σ τ α 
λινισμός κλείνει πλ ο ύτο άπο δ ια π ισ τώ σ εις καί σ το ιχ εία τέ τ ιο υ καί
τόσου ένδιαφέροντος, πού μ ε υποχρεώσανε νά συνεχίσω αύτή τήν
πρ ο σπ ά θεια ώ σπ ου νά π ετ ύ χ ω τή διαμόρφωσή το υς σε μ ιά θεω ρ ία
'σ ο σια λ ιστική ς έπα ν ά στασ ης’ , σημαντικά ικανή νά δ ια φ ω τίσει δχι
μονάχα τ ίς στα λινικές άντινομίες, μ ά καί τ ’ δλο πρόβλημα τη ς έ π α 
ν α στα τική ς μ ετα β ο λή ς τοϋ κόσμου, καί ίκανώ τερη π ά ν τω ς άπο κάθε
άλλη τ έ τ ια πρ οσπ άθεια πού γνω ρ ίζω ...»

δ)

Γ. Πετσόπουλος

Ό Γιάννης Πετσόπουλος (Κωνσταντινούπολη 1891 - ’Αθήνα 1965), ιδρυτής
τοϋ Ριζοσπάστη, είχε διαγραφεϊ άπό τό Σ Ε Κ Ε (Κ ) τόν ’Οκτώβριο τοΰ 1922
(βλ. τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 2 0 8 αΰτοϋ τοϋ έργου) χωρίς νά διακόψει, στή
συνέχεια, τήν οργανωτική έπαφή μέ τό Κ Κ Ε . Σ τίς άρχές τοΰ έλληνοϊταλικοΰ
πολέμου μετείχε, μέ τήν έγκριση τής (παλαιός) Κεντρικής ’Επιτροπής αύ
τοΰ τοΰ κόμματος, στήν όργάνωση τοΰ «Μετώπου Έθνικής Σωτηρίας» (μα
ζί μέ τούς Β. Πάνου, Εύρ. Μπακιρτζή, Κ. Γαβριηλίδη κ.ά.) καί μόλις τόν
Αύγουστο τοϋ 1943 άποκαθιστά πάλι τή συνεργασία του μέ τό Κ Κ Ε καί
έντάσσεται στό ΕΑΜ (στό πλευρό τοΰ Γληνοΰ εφερε σέ πέρας έπιτυχώς τίς
συνεννοήσεις μέ παράγοντες καί κινήσεις πού θά διευρύνουν τήν πολιτική
έπιφάνεια τοΰ άντιστασιακοΰ Μ ετώπου). Μ ετά τή συμφωνία τής Βάρκιζας
δημοσιοποιεί τή διαφωνία του μέ τήν ήγεσία τοΰ Κ Κ Ε σέ θέματα πολιτικής
τακτικής καί θεωρητικής έπάρκειας για τή σύλληψή τους, ύπερασπίζοντας
συνάμα τήν προσωπική του σταδιοδρομία καί τήν ιστορία τοϋ «Κόμματός
μας, τήν όποία, γράφοντας ό σημερινός 'Α ρχηγός’, ένόμισε, μέ τή μεγάλη
μετριοφροσύνη πού τόν διακρίνει, πώς άρχίζει μ’ αύτόν» ( Τά πραγματικά,
41).

Έ ργα:
Κομμουνιστική Επιθεώρηση.
Τά εθνικά ζητήματα χαί οΐ Έλληνες κομμουνιστές, είσαγ. Β . Πάνου,1 ’Αθή
να 1946.
1. Ό Βασίλειος Πάνου ώς πρώιμος «άγροτιστής» κινείται στον περίβολο τοϋ
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Τά πραγματικά αίτια τής διαγραφής μου άπό τό ΚΚΕ, ’Αθήνα 194 6 [γιά
τήν πολεμική άπο τήν πλευρά τοϋ Κ Κ Ε βλ. παραπάνω σ. 327· πρβλ.
« Ή τελευταία κρίση τοΰ Κ Κ Ε », Εργατική Πάλη, 2 7 -5 -1 9 4 6 , 2,
«Σοσιαλισμός φαυλεπιφαύλου», Πάλη τών τάξεων , 1 5 -7 -1 9 4 6 ,1 , καί
άρθρα στον Ριζοσπάστη , 7 -7 -1 9 4 6 , 2· 14 -7 -1 9 4 6 , 2· 3 0 -7 -1 9 4 6 , 2· 6,
7-8 -1946, 2· 1-1 1 -1 9 4 6 , 2· 1 8 -1 0 -1 9 4 7 , 1].
Ό φίλος τοΰ /Ιατοΰ,'έβδομαδιαΐο δργανο τής πολιτικής οργάνωσης « Έθνική
•Αντίσταση.» (1946/1947, άρ. 15, 2 7 -1 -1 9 4 7 ).

Δ ΙΑ Ν Ο Ο Υ Μ Ε Ν Ο Ι Κ Α Ι « Ν Ε Ο Ι Π Ρ Ο Σ Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΣ Μ Ο Ι» » '

« ...Έ ν α μ εγά λο μέρος τη ς ευθύνης γ ιά τήν κ α τά σ τα σ η πού διαμορ
φ ώ θηκε μ έσ α σ το Κ ό μ μ α μ α ς, π έ φ τ ει σ τά διανοούμενα μέλη τοϋ
Κ ό μ μ α το ς. Π ολλοί άπο τούς διανοούμενούς μ ας επαναλαμβάνοντας
το λάθο ς πού κα ί άλλοι σάν κι αύτούς έκαμαν πρίν 2 4 χρόνια, νά
πιστεύουν π ώ ς έπ ίκ ειτ α ι, μαζύ μ έ τήν έπικράτησή μ α ς, κα ί ή ικανο
ποίηση τώ ν κ α τά τ ά ά λλα νόμιμων φιλοδοξιών το υ ς, νόμισαν π ώ ς ό

ΣΕΚΕ(Κ) καί τοϋ ΚΚΕ (βλ τά άρθρα του: « Άνάγκη μελέτης» κα'ι «Οΐ πλαστογράφοι τών αγροτών», Ριζοσπάστης, 23, 25-4-1921, 2, καί 26-6-1924, 1), ένώ στίς
έκλογές τοΰ 1926 κατέρχεται ώς υποψήφιος τής «Δημοκρατικής Ένώσεως» (βλ. καί
τό άρθρο του «Τό Άγροτικόν Κόμμα», Δημοκρατία, 31-7 καί 1-8-1925, 1). Στή
συνέχεια έπαναπροσεγγίζει τό ΚΚΕ (για τά σχετικά κείμενα τοΰ 1930 βλ. παραπάνω
σ. 578), μετέχει στήν ίδρυση τοΰ «Συνδέσμου τών φίλων τής Ρωσίας» (1931) καί
πλαισιώνει τήν εκδοτική όμάδα τών Πρωτοπόρων. Ά π ό τή σύσταση τοΰ «Μετώπου
Έθνικής Σωτηρίας» ώς τήν έναρξη τοΰ έμφυλίου πολέμου συμπορεύεται μέ τόν Πετσόπουλο, συνεργάζεται τό 1945 στή Νέα Κοινωνία καί τό (διο έτος δημοσιεύει μιά
άξιόλογη οίκονομικο-πολιτική έργασία πού πραγματεύεται τούς «Ιστορικούς λόγους
τής φτώχιας τοΰ τόπου», τόν «αποικιακό χαρακτήρα» τής οίκονομίας καί τους «ντό
πιους πράκτορες τοΰ ξένου ίμπεριαλισμοΰ», διατυπώνοντας διεξοδικά τό πρόγραμμα
τοΰ «δημοκρατικοΰ μετασχηματισμοΰ» πού θά διασφαλίσει τό «καινούριο κράτος τής
δημοκρατίας τοΰ λαοΰ» καί ή έγρήγορση τοΰ «έργαζόμενου λαοΰ» ( Ή νίχη τής Δημο
κρατίας αναδημιουργία τής 'Ελλάδος. Ένα κήρυγμα πίστης στον τόπο, Άθηναι
1945, 77-94).
1. [Τ ά πραγματικά, 69/70].
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κα λύτερος τρ όπος γ ιά τήν γλήγορη κο μ μ α τική τους άνάδειξη ήταν
ε ϊτ ε ή θορυβώδης κολακεία πρός τους 'ή γ έ τ ε ς ’ , ε ϊτ ε ή σιω π η λή άνοχή
κάθε ανοησίας καί κά θε ά θλιότη τα ς. Σ τ ο όνομα μια ς έξεζη τη μ έν η ς
πρ οσή λω σης σε μιά 'π ειθ α ρ χία ’ , στή ς όποίας τή χ ρη σ ιμ ό τη τα κ α τά
βάθος δεν πιστεύουν, ζητοϋν νά πείσουν κα ί τον εα υτό τους καί τους
άλλους, π ώ ς ή τυφ λή υπ οτα γ ή σ τ ίς έν το λες τ η ς ήγ εσ ίας μπαίνει
πάνω άπο κά θε άλλη κο μ μ α τική σκ οπ ιμ ό τη τα κ α ί έξο υδ ετερ ώ ν ει τίς
συ νέπ ειες τώ ν δια π ρα ττόμ ενω ν σφ α λμ ά τω ν, πού τ ά βλέπουν, τ ά κ α 
τανοούν, μά δεν τολμούν νά τ ά συζητήσουν.
Σ τή ν πρ α γμ α τικότη τα οί διανοούμενοι αύτοί προδίδουν το Κ ό μ 
μα κα ί τί» λαό. Γ ια τί, θυσιά ζοντα ς το δ ικαίω μ ά τους νά κρίνουν τήν
πο λ ιτική τη ς ή γεσία ς μ έσα σ τά κομ μ α τικά όργανα καί πα ρ α μ ελώ ν 
τα ς τό καθήκον τους σάν διανοούμενοι νά διαφωτίζουν τήν κο μ μ α τι
κή μ ά ζα , χάρη τοϋ συμφέροντος τη ς πρ ο σω πική ς τους άνάδειξης με
τήν εύνοια τη ς ή γεσία ς, γίνονται τ ά όργανα αύτης τ η ς ή γεσία ς γ ιά τή
στρ έβ λ ω ση τη ς π ο λ ιτική ς συνείδησης τη ς μ ά ζα ς κα ί το ύπόβαθρο
πά νω σ το όποιο χ τ ίζ ε τ α ι καί στ η ρ ίζετα ι ενα σύ στημ α διοίκησης
άνάξιο ένός κόμμ α τος έπα να στατικοΰ.
Ε λ π ί ζ ω , π ώ ς οί τέτ ο ιο ι διανοούμενοι μ έσα στο Κ όμ μ α μας είναι
λίγοι. Κ α ί π ώ ς ή μ εγά λη πλειοψ ηφία τώ ν διανοούμενων τοΰ Κ ό μ μ α 
τό ς μας θά ά π ο δείξει, π ώ ς πάνω άπ’ τίς π ρ ο σω π ικές φ ιλοδοξίες
το π ο θ ε τ ε ί τό καθήκον πρός τό Κ ό μ μα καί πρός τό κίνημα τοΰ λαοΰ.
Ή κρ ιτική μου θ έ τ ε ι κυρίω ς ζη τή μ α τα θ εω ρ η τικά καί ζη τή μ α τα
πο λ ιτική ς, πάνω σ τά όποια ό κά θε διανοούμενος είναι ύποχρεωμένος
νά π ά ρ ει θ έσ η , άπό στο ιχ ειώ δ η σεβ α σμ ό πρός τόν ϊδιο τόν έα υτό του
κα ί πρός αύτή τήν ιδ ιό τη τά του σάν διανοούμενου, ό σοδήπ οτε καί άν
θά ή θελ ε, γιά λόγους προσω πικής σκ οπ ιμ ό τη τα ς, νά τό άποφύγει. Ή
κριτική μου β ά ζει έρ ω τ ή μ α τ α , σ τ ά όποια ή κοινή γνώ μη γενικά κ α ί ή
κομ μ α τική μ ά ζα ειδικά, ά ξιώ ν ει άπάντηση άπ’ τούς διανοούμενους.
Έ τ σ ι , ή θέση πού ό κά θε διανοούμενος θά π ά ρ ει πά νω σ ’ α ύτά τά
ζη τή μ α τα θά καθορίσει άναγκαστικά καί τή θέση του στήν πάλη
άνάμεσα σ τ ίς δυνάμεις τη ς πνευμ α τικής άντίδρασης καί τή ς ήθικής
χρεω κο π ία ς, πού εκ π ρ ο σ ω π εί ή πα λ η ά ή γ εσία καί τώ ν νέων προο
δευτικώ ν δημοκρατικώ ν δυνάμεων πού ξεπήδησαν μ έσα ά π’ τόν
ά π ελ ευθ ερ ω τικό άγώνα. Μ ετα ξύ έκείνων πού ζητοϋν νά έφαρμόσουν
στ ίς νέες συνθήκες πού προέκυψαν άπ’ τόν παγκόσμιο πόλ εμ ο, rie
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πα λ η ες τετρ ιμ μ έν ες κοινοτοπίες καί τ ά σ τερ εό τυ π α καί ξ επ ερ α σ μ έ
να συνθήμα τα , πού πρίν π ο λλά χρόνια είχαν ά ποστη θή σει κα ί έκείνων που πιστεύουν, π ώ ς οί νέες α ύτες συνθήκες, ξεπ ερ ν ώ ν τα ς τόν
πν ευμα τικό κα ί ήθικό έξο π λ ισ μ ό α ύτώ ν τώ ν άνθρώπων, άξιώνουν
νέα συνθήμα τα κα ί νέους προσα να τολισμ ούς, άνάλογους μ’ έκείνους
που άπό καιρό υιοθέτησαν όλα τ ά Κ ομ μ ουνιστικά Κ ό μ μ α τα τη ς
Ε ύρ ώ π η ς».

Ζ. Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
TOT ΚΡΑΤΟΥΣ

1. Α Ν Α Τ Ο Λ ΙΚ Η Μ Ε Σ Ο Γ Ε ΙΟ Σ

Στούς κόλπους τοΰ τουρκικοΰ κράτους οί φθίνοντες διανοούμενοι πυρήνες τοΰ
ελληνισμού αναπτύσσουν συλλογικές πρωτοβουλίες (στήν Κωνσταντινούπο
λη έκδίδονται τά περιοδικά Ό Λόγος, Τέχνη, Φιλολογική Πρωτοχρονιά καί
Χρονικά), χωρίς ώστόσο νά έλκονται άπο τά σοσιαλιστικά ή κομμουνιστικά
περιγράμματα ιδεών καί νά ώθοΰνται έτσι σε ομόλογα οργανωτικά σχήματα
(στίς λιγοστές εξαιρέσεις άνήκ£ΐ ό Βασίλης Κασαπάκης, μεταφραστής τοΰ
Ναζίμ Χ ικμέτ στούς Πρωτοπόρους, 2 , 4 2 2 καί 46 7 ' πρβλ. Ντουνιά, Λογο
τεχνία, 174). Μέλη τής έλληνικής μειονότητας τής ’Αλβανίας, ήδη άπο το
μεσοπόλεμο, μετέχουν στά πρώτα σκιρτήματα τής «δημοκρατικής έπανά
στασης» (πρβλ. Γλαβίνις, «Φεουδαρχία», 3 3 -3 6 , καί τά αίτια τοϋ άντεπαναστατικοϋ κινήματος στήν ’Αλβανία», Ριζοσπάστης, 4 -2 -1 9 2 5 , 3) καί στή
δημιουργία τών κομμουνιστικών ομάδων, όπως αύτή τής Κορυτσάς πού είχε
συνδεθεί με τούς « Άρχειομαρξιστές» (βλ. Institut des études marxistes-lémnistes, Histoire du Parti du travail d ’Albanie, Tirana 1971, 30, 35, 36, 50/51,
5 7 ,6 2 - N. C. Pano, The People’s Republic o f Albania, Baltimore 1968, 38· N.
A. Stavrou, «Origins of the Albanian Communist Movement», Hellenic Review
o f International Relations, 3/4, 1983/1984, 8 7 , 8 9 ), ένώ στά πλαίσια τοΰ
«Levizja Nacional Çlirimtar» (« Έθνικοΰ Άπελευθερωτικοΰ Μετώπου») εί
ναι άθρόα ή ένταξή τους στο κίνημα τής Αντίστασης (βλ. Μ. Κυργιάννη -Π.
Παπαδημητρίου, Ή άντιφασιστική οργάνωση της έλληνικής μειονότητας
στήν ’Α λβανία, Αθήνα 1982· πρβλ. Οί 'Αλβανοί στόν άγώνα, έκδ. Φωνής
της ’Ηπείρου, Σ επτ. 1944) καί στο Κομμουνιστικό Κόμμα (άπό τό 1944
κυκλοφορεί τό Λαϊκό Βήμα, «όργανο τοΰ Δημοκρατικού Μετώπου έπαρχίας
Άργυροκάστρου για τήν έλληνική μειονότητα»). Σ τά ίταλοκρατούμενα
Δωδεκάνησα, μέ τήν έξαίρεση ένός φιλοκομμουνιστικοΰ κύκλου πού διαμόρ
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φωσε ό Γ . Βασιλειάδης στή Ρόδο μέ αιχμή τήν άντίθεση στο φασιστικό
καθεστώς (βλ. Μ. Λογοθέτης, Οί Δωδεχανήσιοι στόν κοινοβουλευτικό βίο
της 'Ελλάδας, ’Αθήνα 1983, 4 6 ), δέν υπάρχουν περιθώρια για τήν άνάδυση
σοσιαλιστικού ή κομμουνιστικού κινήματος,' μολονότι μεγάλος άριθμός
Δωδεκανησίων θά άναπτύξει άξιοσημείωτη συναφή δραστηριότητα στίς
Ε νωμένες Πολιτείες (γιά τον Νισύριο ’Ιάκωβο Καζαβή βλ. τόν Β ' τόμο,
Α' μέρος, σ. 509-51 0 αύτοΰ τοΰ έργου), στήν Αίγυπτο (Καλύμνιος ήταν ό
Σακ. Γιαννακάκης πού άρθρογραφοΰσε στήν παροικιακή έφημερίδα Δωδεκά
νησος· βλ. παρακάτω σ. 6 8 2 ), όπου θά λάβουν μέρος στήν « ’Αντιφασιστική
Στρατιωτική Όργάνωση» τών ένοπλων δυνάμεων τής Μέσης ’Ανατολής
καί στόν «Ελληνικό ’Απελευθερωτικό Σύνδεσμο» (βλ. παρακάτω σ. 684),
καί προφανώς στήν Ε λλάδα (για τόν Β. Βαρίκα βλ. παραπάνω σ. 659).

α) Κύπρος: άπό τό ΚΚΚ στό ΑΚΕΛ

Τά σημαντικότερα γεγονότα αύτής τής περιόδου στό άγγλοκρατούμενο νησί
είναι ή ολοκλήρωση τής μετάβασης άπό τόν δευτεροδιεθνιστικό στόν τριτοδιεθνιστικο τρόπο κατανόησης τοϋ σοσιαλισμοΰ, με τήν ίδρυση τοΰ Κομμου
νιστικού Κόμματος Κύπρου (Αύγουστος τοΰ 1 926), ή έξέγερση τοΰ 1931
(όπότε θά άπελαθοΰν τά ήγετικά στελέχη τοΰ ΚΚ Χαρ. Βατυλιώτης καί Κ.
Χριστοδουλίδης ή Σκελέας· βλ. τόν Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 442/443 αύτοΰ
τοΰ έργου) καί ή δημιουργία τοΰ Άνορθωτικοΰ Κόμματος τοΰ Εργ αζομέ
νου Λαοΰ ( ’Απρίλιος 1941 ). Ώ ς μεΐζον θέμα, πού καθορίζει τή φυσιογνωμία
τής κυπριακής ’Αριστερός, άποκλειστικά (φιλο)κομμουνιστικής (ή πρώτη
διάσπαση πραγματοποιείται τό 1 952), έμφανίζεται ό κυμαινόμενος τρόπος

1.
Βλ. Κ. Cnpos [Κ. Καραγιώργης], «Der Dodekanes in den Klauen des Italienischen Faschismusn, Rundschau, 1934, 1123. Βλ. καί παραπάνω σ. 266. Για τή συμ
μετοχή τοΰ Βασιλειάδη στήν ’Αντίσταση τών ’Ιταλών έναντίον τών Γερμανών βλ. Ή
Φωνή τής κομματικής οργάνωσης τών Αίγυττπωτών, άρ. 11 ( Ίαν -Μάρτ. 1986,16)
Προσθέτω ότι αρκετοί Δωδεκανήσιοι (γιά παράδειγμα οί Μ. Μαϋρος, Γ. Παναγιώτου, Δ. Σαπουνάκης, Γ. Χατζηλάου) ελαβαν μέρος (ό πρώτος μάλιστα σκοτώθηκε
στίς μάχες τής Μαδρίτης) στόν ισπανικό εμφύλιο πόλεμο, στίς γραμμές τών διεθνών
άντιφασιστικών ταξιαρχιών (βλ. Παλαιολογόπουλος, Έλληνες, 115,135,137,140)
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σύζευξης έθνικοΰ καί κοινωνικού ζητήματος, όταν άλλοτε θά προτάσσεται ή
αύτοδιάθεση στούς κόλπους της «Κομμουνιστικής Βαλκανικής ’Ομοσπονδί
ας» κα'ι άλλοτε ή Ένωση.

Έ ργα:
στήν περίοδο τοΰ ΚΚΚύπρου:

Νέος Άνθρωπος, δεχαπενθήμερη εφημερίδα, δργανο τών έργατο-άγροτών
χαί φτωχών βιοπαλαιστών, Λεμεσός (1 9 2 5 -1 9 3 0 , με όρισμένες διακο
πές).

Ό Νέος Μπολσεβίχος, ειδική σελίδα τοϋ Νέου Άνθρώπου γιά τήν Κομμου
νιστική Νεολαία Κύπρου (192 8 -1 9 2 9 ).

Ό Εργάτης, εβδομαδιαία έφημερίδα τών εργατών χαί χωριχών, δργανο τοϋ
ΚΚΚ, άρ. 1 (1 0-8-1927).
Ό Νέος ’Ε ργάτης, δεχαπενθήμερη έφημερίδα τών έργατών χαί χωριχών,
δργανο το ϋΚ Κ Κ (192 8 -1 9 3 1 ).
'Ανεξάρτητος, έφημερίς πολιτικής χαί κοινωνικής πρωτοπορίας 2 (19381955- άπό τό 1944 έπίσημο δργανο τοΰ ΑΚΕΛ ).
έκδόσεις τοϋ ΚΚ Κύπρου (Λεμεσός, «Τό άστρο»)·
Β άτης, Μία σημείωση, 1931 (άρ. 1).
Κ Κ Κ , Ή τρέχουσα οικονομική και πολιτική κατάσταση στήν Κύπρο, 1931
(άρ. 2).
Κλεομένης, Ν., Ή σημερινή χατάστασις εις τήν Σοβιετικήν Ένωσιν, 1931
(άρ. 3).

Ή φετεινή Πρωτομαγιά, 1931 (άρ. 4).
Μερικά έπίκαιρα πολιτικά ζητήματα, 1931 (άρ. 6).
Αίβελλος απιστίας, 1931 (άρ. 8).
Κ Κ Κ , Άπόφαση πάνω στήν εχθεση τοϋ συντρόφου Βάτη, 1931 (άρ. 9).
άλλα δημοσιεύματα:
"Αλαστος, Δ . (βλ. παρακάτω σ. 698).
Βάτης, X . (βλ. τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 2 8 0 αύτοΰ τοΰ έργου).
Νευπάσκας, Θροερός [;],3 Ή Κύπρος. Μέ σκιαγραφία της παγκόσμιας
ιστορίας, Α ', Λευκωσία 1933.

2 Ή έφημερίδα εμφανίζεται τον Νοέμβριο τοΰ 1938 με διευθυντή τόν Λύσανδρο
Μ. Τσιμιλλή (Μόρφου 1912 - Λευκωσία 1987), ιδρυτικό μέλος τοΰ ΑΚΕΛ (βλ
Adams, AKEL, 23, 82, Κουδουνάρης, Βιογραφικόν, 236).
3.
Ό ψευδώνυμος συγγραφέας διακηρύσσει ότι ή ύλιστική άντίληψη τής ιστορίας
είναι ή «μόνη όρθή» (7) καί υπόσχεται ότι θά ακολουθήσουν άκόμη δύο τόμοι" ό
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Έκάεργος [=Σέρβας, Πλ. ],4 'Ισπανία μέσα στη φωτιά, Κύπρος 1936.
-----, Τό εργατικό ζήτημα, Κύπρος 1936.
άπο τήν ίδρυση τοΰ ΑΚΕΛ ώς τήν έμφάνιση τής ΕΟΚΑ:
Α Κ ΕΛ , Πρόγραμμα χαι Καταστατιχόν, Κύπρος 1941.
------, Καταστατιχόν, Λευκωσία 1946, 21955.
------, Έχθεση δράσης της Κ.Ε., Λεμεσός 1942.
------, Ό δρόμος πρός τήν έλευθερία, Λευκωσία 1952.
------, Έχθεση δράσης της Επαρχιακής έπιτροττής Αευχαισίας-Κερύνιας,
Λευκωσία 1955.
'Ανόρθωση, μηνιάτιχη θεωρητική εχδοση, Α ', άρ. 1 (Νιόβρης 1944) ώς άρ.
12 (Ό κ τ . 1945), όπου καί:
Ζέβγος, Γ ., « Ό δρόμος πρός τή νίκη», 5-8 [βλ. καί παρακάτω σ. 675].
Ίωάννου, Φ .,5 «Ποιοι παραποιούν τόν Μάρξ καί τόν Λένιν;», 4 5 9 -4 6 4 .
Περδίος, Μ., « ’Ανασκόπηση τής διεθνοΰς κατάστασης», 17-20.
Σύνταξη, «Μ’ αύτοπεποίθηση καί θάρρος...», 1.

πρώτος θά πραγματευθεϊ τήν ιστορία τής Κύπρου ώς τον ’Οκτώβριο τοϋ 1931 καί ό
δεύτερος το « ’Οχτωβριανό γεγονός», έπιμένοντας στήν «άπεγνωρμένη πάλη πού διε
ξάγει τό Κυπριακό προλεταριάτο» καί τήν «εγκληματική άπέναντι σ’ αύτό στάση τοΰ
Έλληνικοΰ καί Άγγλικοΰ προλεταριάτου» (73).
4. Ό Πλούταρχος Σαββίδης ή Πλουτής Σέρβας (Λεμεσός 1907) ώς μαθητής τοΰ
Γυμνασίου πρωτοστάτησε στήν όργάνωση τής «Παγκύπριας Κομμουνιστικής Νεο
λαίας», συνέβαλε στήν έκδοση τοΰ Νέου Άνθρώπου ώς τήν άνοιξη τοΰ 1929, όπότε
άποστέλλεται στή Σοβιετική Ένωση καί σπουδάζει στήν ΚΟΥΝΜΖ καί στό «Διε
θνές Λενινιστικό Σχολείο» (στά ετη 1933-1934 έγκαθίσταται στή Μαριούπολη καί
μέ τό ψευδ. Λεό έργάζεται στό «Τμήμα Εθνικών Μειονοτήτων» ώς υπεύθυνος τής
εφημερίδας Κομυνιστίς■βλ παρακάτω σ 692). Τό καλοκαίρι τοϋ 1934 επιστρέφει
στόν Πειραιά (άναλαμβάνοντας κομματική δουλειά στό πλευρό τοΰ Σιάντου), ένώ τό
φθινόπωρο τοΰ 1935 απελαύνεται στήν Κύπρο όπου ώς γ. γραμματέας τοϋ ΚΚ
προωθεί τήν ιδέα τής «Ένωσης μέ τή δημοκρατική Ελλάδα». Ιδρυτικό στέλεχος τοΰ
ΑΚΕΛ καί γ. γραμματέας του (1941-1944) διαφωνεί τό 1949 ώς πρός τήν άντιμετώπιση τοΰ έθνικοΰ ζητήματος καί διαγράφεται τό 1952 (μαζί μέ τούς Β. Λυσσαρίδη,
Γ Κακογιάννη, Φ Ίωάννου κ.ά, βλ. Νέος Δημοκράτης, 28, 29-8-1952, 1, The
Times, 18-9-1952, 2).
5. Ό Φιφής (Νεόφυτος) Ίωάννου (Λευκωσία 1914-1988), πρώην γρ. τής «Παγκυπρίου Όργανώσεως Διδασκάλων», γ. γραμματέας τοΰ ΑΚΕΛ (1945-1949), είναι
ό διευθυντής τής Ανόρθωσης■βλ Adams, AKEL, passim, Κουδουνάρη, Βιογραφικόν,
77/78
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Πρωτοπόροι της Νέας Γενιού;, δεκαπενθήμερο περιοδικό της Κ Ε τής
Α.Ο.Ν., Λευκωσία, άρ. 21 (2 9 -1 0 -1 9 4 6 ).
Τά Γράμματα, προοδευτικό δργανο πνευματικής διαφώτισης, άρ. 1 (12-51945).6

’Ανεξάρτητος, μηνιάτικη θεωρητική έκδοση τοϋ ΑΚΕΛ, Α' (1946).
Δημοκράτης, ημερήσιο δργανο τοΰ ΑΚΕΛ (Λευκωσία, 15 -1 0 -1 9 4 6 ώς 203-1949).

'Εργατικά Νέα, ήμερήσιο δργανο τοΰ ΑΚΕΛ (Λευκωσία, 2 1 -3 ώς 2 -4 1949).

Νέος Δημοκράτης, ήμερήσιο δργανο τοϋ Α ΚΕΛ (Λευκωσία, 3 -4 -1 9 4 9 ώς
14-12-1955).

Δημοκράτης, θεωρητικό δργανο τής Κ Ε τοϋ ΑΚΕΛ, Α ', άρ. 1 ( Ά πρ. 1949)
ώς Ζ ' (1955), δπου καί:
Γεωργίου, X ., « Ή τέχνη άπο κομματική άποψη» ( Γ ' , 33 8 -3 4 0 ).
Δημήτρης, Ά ., «Μαρξισμός καί διανοούμενοι» ( Γ ' , 141-1 4 2 , 153).
Ζαχαριάδης, Ν., «Τ ί πρέπει νά είναι ό κομμουνιστής» (Α ', 118-1 2 0 ).
------, « Ό Στάλιν-δημιουργός» ( Γ ' , 1 6 2 -1 6 5 ).7
Ζιαρτίδης, Ά ., «Λένιν, ό πιο συνεπής μαθητής τών Μ άρξ-Έ γκελς»
( Β ', 262-265).
Ίωαννίδης, Ε .,8 «Μ ελέτη τής άρχαίας έλληνικής κοινωνίας» ( Γ ' , 196197).
Κ ., Ε ., « Ή συμβολή τής μαρξιστικής έπιστήμης στή σοβιετική παρα
γωγή» (Α ', 210 -2 1 1 ).
------ , « Ή φύση δικαιώνει τον Λυσσένκο» ( Β ', 2 7 2 -2 7 5 ).9
Μαυρομμάτης, Π ., «Το μακεδονικό ζήτημα στίς σημερινές διεθνείς
συνθήκες» ( Γ ' , 113-115).
Παπαιωάννου, Ε .,10 «Εισήγηση πολιτική» (Β ', 99 -1 0 3 )

6. Υπεύθυνος τής έφημερίδας είναι ό Βάσος Παπαδόπουλος (Λεμεσός 1905),
άντιδήμαρχος Λεμεσοΰ, ένώ όταν εμφανίζεται ώς δργανο τής «έργαζομένης Λεμεσού»
τήν άρχισυνταξια αναλαμβάνει ό Πλ Σέρβας.
7. Γιά τήν άναδημοσίευση σειράς κειμένων τοϋ Νέου Κόσμου βλ. τόν έπόμενο
τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.
8. Γιά τόν Εΰδ. Ίωαννίδη βλ. παρακάτω σ. 698' γιά τήν παρουσίαση τών έρευνών
τοΰ Thomson βλ. παραπάνω σ. 639.
9 Γιά τό θέμα αύτό βλ παραπάνω σ 451
10. Ό Έζεκιας Παπαιωάννου (Λεμεσός 1908- Λευκωσία 1988) έλαβε μέρος στόν
έμφύλιο πόλεμο τής ’Ισπανίας, μέλος τοΰ Communist Party of Great Britain, άναλαμ-
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------, «Το έθνικό μας ζήτημα στίς σημερινές διεθνείς συνθήκες» ( Γ ',
113-115)
Περδίος, Μ .,11 «Μ έ έμπνευστή καί οδηγό τα ιδανικά τοϋ Είκοσιένα»
( Γ ' , 139-140).
------, « Ή έκδοτική μας παραγωγή» ( Δ ', 140-1 4 3 ).
Σέρβας, Πλ., «Συμπεράσματα γιά τή μορφωτική μας προσπάθεια»
( Γ ' , 121-123).
------, «Στοιχεία γιά τή μελέτη της ιστορίας τοϋ Κ ΚΚ» (Δ ', 127-1 3 0 ).
------, « Ή έργατική καί άγροτική δράση τοΰ ΚΚΚ στά 1925» (Δ ',
2 22 -225).
Φάντης, Ά .,12 « Ή κριτική καί αυτοκριτική στο κέντρο της προσοχής
μας» ( Β ', 52-53).
------, «Γιά νά χτίσουμε τή λαϊκή ένότητα» ( Γ ' , 1 71-172).
'Εμπρός (Λευκωσία, 1953 -1 9 5 5 ).
Χαραυγή, παγχΰπρια χαθημερινή πρωινή έφημερίδα, Λευκωσία, άρ. 1 ( 1 8 2 -1956).
αυτοτελή δημοσιεύματα:
Σέρβας, Πλ., Τό ΑΚΕΛ xai τά προβλήματα τοϋ τόπου, Λεμεσός 1942.
------, Τά πορτραϊτα τής Παλμεροχρατίας, Κύπρος 1946.
άπο τό ’Εκδοτικό Τμήμα τής Κ Ε τοϋ Α Κ Ε Λ (ιδρύεται στή Λευκωσία τόν
Αύγουστο τοϋ 1949):

Τρία άπλα μαθήματα, 194 9 [βλ. παραπάνω σ. 382].
Ποιό τό Είχοσιένα, 1950.
Ή Μαχρόνησος ατιμάζει τήν Ελλάδα, 1950.
Βλαντάς, Δ ., Ή χατάσταση στήν 'Ελλάδα xai τά χαθήχοντα τοΰ Κόμμα
τος, 1950.
’ Εθνικός ’Απελευθερωτικός Συνασπισμός, Ό Κυπριακός λαός χατηγορεϊτή
Μεγάλη Βρεττανία , 1949.

βάνει τή διεύθυνση τοϋ Δημοκράτη (1946) καί τή γ. γραμματεία τοϋ ΑΚΕΛ (19491988)· βλ. Adams, AKEL, passim, Mavroyiannis, L·parti, 151, Κουδουνάρης, Βιογραφικόν, 181. Πρβλ. Ε Papayoannou, «Le peuple du Chypre lutte pour la paix el la
libération nationale», Pour la paix durable, 10-2-1950, 2.
11.
Ό Μίνως Περδίος (Λεμεσός 1906 - Λευκωσία 1981), μέλος τοΰ ΚΚΚ καί
ήγετικό στέλεχος τοΰ ΑΚΕΛ, διαδέχεται τόν Ίωάννου στή διεύθυνση τοϋ Δημοκρά
τη.
12 Ό Άνδρέας Φάντης (Λευκωσία 1918), συνδικαλιστικό στέλεχος, είναι ό έπαρχιακός γραμματέας τοΰ ΑΚΕΛ
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------, Άξιοϋμε τήν ένωση τής Κύπρου μέ την 'Ελλάδα, 1950.
Ζαχαριάδης, Ν., Καινούργια κατάσταση - Καινούργια καθήκοντα, 1950.
------, Ό κομμουνιστής λαϊκός αγωνιστής, 1950.
------, Δέκα χρόνια πάλης, 1951 [βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ Ιργου].
Ζέβγου, Κ., Οί πρώτες γνώσεις τοϋ κομμουνιστή, 194 9 [βλ. παραπάνω σ.
255],
Κ Κ Ε , Ή 7η ολομέλεια τής Κ.Ε., 1950.
Παγκύπρια Όργάνωση Δημοκρατικών Γυναικών, Τό πρώτο συνέδριο,
1950.
Παπαιωάννου, Έ ., Δύο χρόνια άγώνες καί τά νέα μας καθήκοντα, 1951.
Πιερίδης, Θ .,13 ’Α γωνιστές, 1950.
Σεβαστίκογλου, Γ ., Νά λευτερώσουμε τους αλυσωμένους, 1950.
Σέρβας, Πλ., Ή Κορέα, 1949.
γιά τίς μεταφράσεις βλ. άμέσως παρακάτω.
Ioannou, F., «Speech», στό: Conference of the Communist Parties of the
British Empire, We speak for freedom, London 194 7 , εκδ. τοΰ Com
munist Party of Cr. Britain, 4 9-52.
άλλα δημοσιεύματα:14
Ά νθΙας, Τ .,15 Ή ζωντανή Κύπρος, Κύπρος 1941.
------, Στάλινγκραντ, Κύπρος 1942.

13. Ό Θεοδόσης Πιερίδης (Λευκωσία 1908 - Βουκουρέστι 1967) στά πλαίσια τής
έγκατάστασής του στήν Αίγυπτο ύπήρξε ιδρυτικά μέλος τοϋ ΕΑΣ, αρχισυντάκτης τοϋ
περιοδικού Έλλην καί διευθυντής τοΰ έκδοτικοΰ οίκου « ’Ορίζοντες» (βλ. παρακάτω
σ. 685), πού έξέδωσε καί τήν ποιητική του συλλογή: Ύμνος στην Ά&ήνα τοΰ Δ εκέμ
βρη, ’Αλεξάνδρεια 1945.
14. Ή έκτός ΑΚΕΛ κυπριακή 'Αριστερά, αύτής τής περιόδου, είχε έλάχιστα
περιθώρια γιά όργανωτική αυθυπαρξία, δταν μάλιστα ή ίδρυση τοΰ Άνορθωτικοϋ
Κόμματος τοΰ 'Εργαζομένου Λαοΰ —στή συγκυρία τοΰ άντιφασιστικοϋ πολέμου—
στοιχεΐ πρός τήν άπόπειρα σύζευξης (βλ. Noutsos, Le marxisme, 50) τοΰ Communist
Parly of Great Britain μέ τά Labour Parly (ώς πρός το τελευταίο σημειώθηκε ότι τό
ΑΚΕΛ «is performing similar functions to ihese of ihe British Labour Pany»- Alasios,
Cyprus, 67). Γιά τίς μεταφράσεις τοΰ «Νέου Κόσμου» καί τήν τροτσκιστική όμάδα
βλ παρακάτω σ. 678, 677. Βλ. άκόμη τήν έκδοση τής έφημερίδας Παρατηρητής (βλ.
τον Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 443 αύτοΰ τοΰ έργου): Π. Α. Φασουλιώτης, Ή Ρωσσία
αντιμέτωπη της ναζιστικής Γερμανίας. Ό δημιουργός Στάλιν, A', Β ', Λεμεσός
1943. Γ ιά τήν «Παγκΰπρια Έλληνική Σοσιαλιστική Πρωτοπορία», μέ επίκεντρο τήν
Πάφο, βλ. Πλουμίδης, «Στοιχεία», 172.
15. Ό Τεΰκρος Άνθίας (ψευδ. τοΰ Άνδρέα Παύλου’ ’Αμμόχωστος 1903 - Λονδίνο
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------, Μουσικό εγκόλπιο. Εθνικά, λαϊκά χαί έργατικά τραγούδια, Α ', Β ',
Λευκωσία 1945.
------, Τό άνθρώπινο επος, Λευκωσία 1945.
Ευγενίου, Ά ντ., Οί σχλάβοι, Πάφος 1944.
Κρανιδιώτης, Ν., Χρονικά, Λευκωσία 1945.
Μαρσέλος, Θ., Χρυσά βουνά, Λευκωσία 1947.
Μεράνος, Π. [= Κωνσταντίνου, Σ .], Νέοι Βωμοί, Κύπρος 1945.
Παγκύπρια Έργατική 'Ομοσπονδία,2 Ό άγώνας των μεταλλωρύχων τής
Κ.Μ.Ε., Λευκωσία 1949.
Χατζηνικολάου, X ., Οί αγρότες τής Κύπρου, Λευκωσία 1945.
Χειμαρίδης, Γ .,17 Ε ΐμαστ’ έμεΐς οί έργάτες, Κύπρος 1942.

1968) έργάσθηκε στήν 'Ελλάδα ώς δάσκαλος, έλκεται άπό τίς ιδέες τής κομμουνιστι
κής ’Αριστερός καί συνεργάζεται στούς Πρωτοπόρους καί τούς Νέους Πρωτοπόρους.
Γιά τή δράση του στήν Κύπρο (έπιστρέφει τό 1930) βλ. Κουδουνάρης, Βιογραφικόν,
20-21. 'Από τούς μνημονευόμενους έδώ λογοτέχνες είναι ό μόνος πού άνήκει στό
ΑΚΕΛ. Προσθέτω ότι στά άθηναικά λογοτεχνικά περιοδικά τής Άριστερας (Λογοτεχνιχή Επιθεώρηση, Νέα Επιθεώρηση, Πρωτοπόροι καί Νέοι Πρωτοπόροι) δημο
σιεύουν κείμενά τους, έκτός άπό τόν Άντρ Ζεβγα (βλ. παραπάνω σ. 629) καί Λ.
Παυλίδη, οί Λ. ’Ακρίτας (Μόρφου 1909 - Λονδίνο 1965), Γλ. Άλιθέρσης (βλ. τόν Β ’
τόμο, Α' μέρος, σ. 442 αύτοΰ τοϋ Ιργου), Νίκος Νικολαίδης (Λευκωσία 1884 -Κάιρο
1956 πρβλ. τή νεκρολογία: Μ. Π. Σ[αντορινιός], «Ν. Νικολαίδης», ’Επιθεώρηση
Τέχνης 3, 1956, 262-263) καί Παϋλος Κριναΐος (ψευδ. τοΰ Χαρίλαου ΜιχαηλίδηΠάφος 1903 - ’Αθήνα 1986). Ό Λεωνίδας Παυλίδης (Λευκωσία 1895 - Λονδίνο
1956· βλ. τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ 369-376), συνεκδότης τοΰ Ημερήσιου Κ-ήρυχα
τής Λευκωσίας καί συνεργάτης τής Άβγής, άρθρογραφεΐ έπίσης στά Ελεύθερα
Γράμ ματα καί τόν Ριζοσπάστη (βλ. «Γιάννης Περδίος», «Ή Κύπρος κάτω άπό τό
ζυγό τών Άγγλων», «Ή Κυπριακή έξέγερση τοϋ 1931», 24-2-1942,3 3-3-1947,310-3-1947,3) καί συσπειρώνει τούς Κυπρίους κομμουνιστές τών Αθηνών (βλ. άπόρρητο έγγραφο τοΰ ΓΕΣ , 902/13-11-1947, πού περιήλθε στό Ε.Λ.Ι.Α. καθώς καί τό
χρονικό: Όμάδα Κυπρίων διανοουμένων καί καλλιτεχνών, Κύπρος, ’Αθήνα 1947, τό
όποιο έπιμελήθηκε ό δικηγόρος Ιωάννης Κατσουνωτός). Γιά τήν περιπέτεια τής
κόρης του Κρήνης Παυλίδη βλ. καί Έκθεσις Κυπριακής Επιτροπής, Ή Κύπρος
έμμένει, Λονδϊνον 1952, 22, Κ. Π. Κύρρης, «Είκοσι χρόνια επικοινωνίας μέ τόν Λ.
’Ακρίτα», Κυπριακά Χρονικά, (1965), 222.
16. Ή ΠΕΟ έξέδωσε όρισμένα φυλλάδια στήν Τουρκική καθώς καί τήν έφημερίδα
Inkilapçi. Γ. γραμματέας τής Παγκύπριας Συντεχνιακής Επιτροπείας (1943) καί,
στή συνέχεια, τής ΠΕΟ (άπό τό 1946) ύπήρξε ό Άνδρέας Ζιαρτίδης (Λευκωσία
1919)' βλ. Adams, AKEL, passim, Κουδουνάρης, Βιογραφικόν, 60.
17. Ό Γιώργης Χειμαρίδης (πλαισιώνεται άπό τούς Άρτέμη Περδίο καί Πιερή
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Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
στήν περίοδο τοϋ ΚΚΚ:
Κομμουνιστική Διεθνής, Ή παγκόσμια οικονομική κρίση, ή ανύψωση τοΰ

έπαναστατικοΰ κύματος κα'ι τά καθήκοντα τών Κομμουνιστικών Κομ
μάτων, Λεμεσός 1931, «Τό άστρο» (άρ. 7).
κείμενα στόν ήμερήσιο καί έβδομαδιαιο τύπο (για παράδειγμα στον ’Α νε
ξάρτητο μεταφράζονται άρθρα τής Πράβντα).
στην περίοδο τοΰ ΑΚΕΛ:
Τί είναι ό σοσιαλισμός, Λεμεσός 1941 [άπό τή Γ αλλική].
Στάλιν, Ί . , «Τό Κόμμα», ’Ανόρθωση, άρ. 1 (Νιόβρης 1944), 23-26.
στόν Δημοκράτη:
Γιοΰντιν, Π., «'Υλισμός ή ματεριαλισμός» (Α ', 123-12 5).
Καμμάρι, Μ., « Ό σ. Στάλιν γιά τά εθνη» ( Γ ' , 8 8 -9 1 , 116-1 1 9 ).
Λένιν, Β. I., «Γιά τή γυναίκα» ( Γ ' , 146-148).

Ιακώβου) διευθύνει τό «δργανο διεθνιστικής κομμουνιστικής πάλης» Εργάτη (Λευ
κωσία, άρ. 1, 22-9-1947, άρ. 94, 3-7-1949) πού στή συνέχεια θά προσδιορίσει έπακριβώς τήν ταυτότητά του ώς «δργανο τοΰ Τροτσκιστικοΰ Κόμματος Κύπρου (Τμή
ματος τής 4ης Διεθνοΰς)» ή «Έπαναστατικοΰ ΚΚ Κύπρου». Ώ ς πρός τό έθνικό
ζήτημα ή όμάδα χαρακτηρίζει τήν «Ένωση» ώς « άστικοδημοκρατικά εθνικιστικό
σύνθημα» (6-10-1947,1, 4), τάσσεταιύπερ τοΰ «Δημοκρατικού Στρατοΰ» στήν Έ λτοϋ ’Ε ργάτη, τήν Έργατική Πάλη, δργανο τοΰ Κ Δ Κ Ε · βλ. παραπάνω σ. 527. Προ
πολεμικά είχε έκδοθεΐ στήν Κύπρο τό περιοδικό Προλάτης μέ όμόλογο προσανατολιπολεμικά είχε έκδοθεΐ στήν Κύπρο τό περιοδικό Προλάτης μέ όμόλογο προσανατολι
σμό, δταν στόν έλλαδικό χώρο (επισημαίνουμε πάντως καί τήν έγγύτητα μέ τίς
παρεμφερείς ζυμώσεις στή Μεγ. Βρεταννία·18 πρβλ. Β. Hunter, «The Beginnings of
Trotskyism in Britain», Lalmur Review, Μάιος 1985, 15-31) οί « Άρχειομαρξιστές»
τής ΚΟΜΛΕΑ είσηγοΰνται τή λύση τής «αύτονομίας» μέσω μιας «άστικής δημοκρα
τίας» πού θά έγκαθιδρυθεϊ ώς άναβαθμός πρός τή «Σοβιετική Κυπριακή Δημοκρατία»
(Πάλη τών Τάξεων, 3 καί 20-11-1931, 1 ) καί ό «Σπάρτακος» άντίστοιχα ενστερνίζε
ται τό σύνθημα τής «αύτοδιάθεσης» τής «Σοβιετικής Κύπρου» (C V.,*® «Τά Κυπρια
κά καί ή έλληνική κεφαλαιοκρατία», Σπάρτακος, Όκτ. 1931, 13-14 καί 31-32,
άνυπόγραφα σχόλια- πρβλ. Πουλιόπουλος, Τά Λαϊκά Μέτωπα, 39/40).
18. Τό ίδιο καί γιά τό ΚΚ Κύπρου πού στή δεκαετία τοϋ ’30 διέθετε τήν «Cypriot
Branch of the Communist Party of Great Britain» (Adams, AKEL, 172).
19 Δέν άποκλείεται μέ τά άρχικώνυμα αύτά νά καλύπτεται ό Ν. Γιαβόπουλος (βλ
τόν Β ' τόμο, Β ' μέρος, σ. 443 αύτοϋ τοΰ έργου) πού ήδη είχε διαγραφεϊ άπό τό ΚΚΕ
(Ριζοσπάστης, 28-10-1929, 39· πρβλ. Πάλη τών τάξεων, 14-2-1931, 2)
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Λεόντιεφ, Α., « Ή εκμετάλλευση τής έργασίας» (Α ', 120-1 2 2 ).
Στάλιν, Ί . , «Πάνω σε μερικά ζητήματα γλωσσολογίας» ( Γ ' , 2 8 7 -2 8 9 ).
------, « Ό Μαρξισμός καί ή γλωσσολογία», μτφ. Πλ. Σέρβα ( Γ ', 2 5 3 -2 6 2).
Τσιεν Πο Τά , «Ρωσική καί Κινεζική έπανάσταση» ( Γ ' , 124-1 2 5 ).
άπο το ’Εκδοτικό Τμήμα τής Κ Ε τοϋ Α Κ Ε Λ (Λευκωσία):20
Κοστίν, Ά ., ’Οργανωτικά μαθήματα, 1949.
------, Ό δημοκρατικός συγκεντρωτισμός, 1949.
Παγκόσμιο Συμβούλιο τών Υπερασπιστών τής Ειρήνης, “Οχι άλλο πόλεμο,
1950.
Ρεβιάκιν, Α., Ό Στάλιν γιά τήν τέχνη, 1950.
Σπάρο, Ο., Ό ρόλος της Ρωσίας στό ελληνικό Είκοσιένα, 1951.
Στάλιν, Ί . , Ό Μαρξισμός κα'ι τό έθνικό ζήτημα, μτφ. Χρ. Χατζηβασιλείου,
1950.
Φιγκούρνωφ, Π. - Βάργκα, Ε ., Όξύνεται ή γενική κρίση τοϋ καπιταλισμού,
1950.
άπό τίς έκδόσεις «Νέος Κόσμος»:

Γ ιά την πραγματική κατάσταση που έπικρατεΐ στην κοιτίδα τοΰ Σοσιαλι
σμού, Λευκωσία 1945.
Ή Ρωσσία όμιλεϊ άφ' έαυτής, Λευκωσία 1945 [μτφ. άπο τήν ’Αγγλική],
Laski, Η., Οί πλούσιοι καί φτωχοί σάν δημιουργοί άξιών, Λευκωσία 1945.
Sovory, T. Η. - Joseiin, F. Ε., 'Enτ ά Βιολόγοι, Λευκωσία 1945.
Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία :
βλ. τον Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 4 4 4 -4 4 5 αύτοΰ τοΰ Ιργου.
Γ ιαννιός, Ν., « Ή Κύπρος καί οί Ά γγλοι έργατικοί», «Κύπρος καί πραγμα
τικότητα», Σοσιαλιστική Ζωή, Α ', 133-135· Δ ', 37 3 -3 7 4 .
Δανιηλίδης, Δ ., Ή Κύπρος καί ή αγγλική μάσκα , Λευκωσία-Lund 1975.
Ζεβγάς, Ά . (βλ. παραπάνω σ. 630).
Fidas, G., The communist movement in Cyprus, M.A., Rhode Island 1969.
------, «The evolution of Cypriot Communism», Studies in Comparative Com
munism, 6 (1 97 3 ), 4 3 7 -4 4 4 .
Focà, A., «Zyperns Kommunisten und die zypriotische Gesellschaft», στό: H.
Timmermann (έπιμ.), Die Kommunistischen Parteien Sudeuropas, Ba
den-Baden 1979, 347-3 8 2 .
Ioannou, N., Die Akkumulation des Kapitals auf Zypern, Frankfurt a.M. 1987.

20. Γ ιά τά κείμενα αύτά βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου
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Κουδουνάρης, Ά . Λ., Βιογραφικόν Λεξικόν Κυπρίων, 1800-1920, Λευκω
σία 21991.
Keus, F , Chypre: attitudes politiques et conflict intercommunautaire, Mémoi
re de D .E .S.S., Pans 1979.
Mavroyianms, A.D., «AKEL», Communisme, άρ. 1 1-12 (1 9 8 6 ), 69-84.
Πίσσας, Ί . , «Ai συντεχνιακοί οργανώσεις καί οί εργατικοί νόμοι έν Κύπρω», Συν8ιχαλιστιχή Εγκυκλοπαίδεια, άρ. 2 (Νοέμβρ. 1951), 19-23.
Πλουμίδης, Μ., «Στοιχεία γιά το λαϊκό κίνημα τής Κύπρου», Σοσιαλιστική
'Επιθεώρηση, Β ' , 165-174.
Σέρβας, Πλ., Κυπριακό-Εύθΰνες, Α ', Β ' , Άθηνα 1980, 1984.
Στυλιανού, Π., Ή θέση τοϋ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος Κύπρου απέναντι
στα γεγονότα τοϋ 1931, Λευκωσία 1984.
Φάντης, Ά ., « Ή πάλη τοΰ Α ΚΕΛ γιά τήν έπικράτηση καί τον σεβασμό
τών οργανωτικών άρχών τοΰ κόμματος νέου τύπου», Νέος Δημοκρά
της, άρ. 8 0 (Ίούλ.-Α ΰγ. 1 984), 8-12.
Το Κ Κ Ε γιά το Κυπριακό:
«Το Κόμμα μας, πιστό στίς άρχες τής αύτοδιάθεσης τών έθνικών μειονοτή
των μέχρι τοΰ άποχωρισμοϋ των, οφείλει νά υπεράσπιση τά δικαιώματα τοΰ
δωδεκανησιακοΰ καί κυπριακού λαοΰ, άποκαλύπτοντας τόν αισχρό ρόλο της
έλληνικής μπουρζουαζίας καί δυναμώνοντας τόν άγώνα τών πληθυσμών αύ
τών κατά τοΰ άγγλικοΰ ιμπεριαλισμού καί τοΰ ίταλικοΰ φασισμοΰ» (Κομ
μουνιστική 'Επιθεώρηση, Ε ' , 1925, 169· πρβλ. «Ά πόφαση γιά τά καθή
κοντα τών κομμουνιστών στήν πάλη κατά τοΰ πολέμου», Ριζοσπάστης,
2-2 -1 9 3 6 , 1, «Άπόφαση» τής 12ης ολομέλειας, Φεβρ. 1946, Επίσημα,
Σ Τ ', 181). Μέ άφορμή τά γεγονότα τοΰ ’Οκτωβρίου τοΰ 1931 υπενθυμίζε
ται τό σύνθημα τοΰ ΚΚΚ γιά τήν «άνεξάρτητη σοβιετική Κύπρο τών Ε λ λ ή 
νων καί Τούρκων έργατών καί άγροτών» (Νέος Ριζοσπάστης, 2 - 1 1 -1 9 3 1 ,1·
πρβλ. τό κύριο άρθρο τής έφημερίδας «Κύπρος καί Δωδεκάνησα», 19-111933, \· βλ. έπίσης καί τό άφιέρωμα τών Πρωτοπόρων
μέ άνθολόγηση
ποιημάτων Κυπρίων «άγροτών καί έργατών», 1931, 4 1 1 -4 1 4 ).
Ά π ό τά δημοσιεύματα τών έντυπων τής Κομμουνιστικής Διεθνοΰς:
KPZyperns, «Der englische Im perialisms in Zupern», Internationale PresseKorrespondenz, 1925, 714.
«Von der Arbeiterbewegung in Zypern», Internationale, 1925, 1536.

,21

21 Βλ. ενδεικτικά Γ Κορδάτος, «Ή Κύπρος καί ό άγγλικός ιμπεριαλισμός» (2,
407-408) πρβλ τοΰ ϊδιου, «Ή έλληνική Κύπρος καί ό άγγλικός ιμπεριαλισμός».
Ριζοσπάστης, 11-7-1946, 2, σέ συνέχειες.
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« 1 . Ι δ ρ ύ ε τ α ι στήν Κύπρο Π ολιτικό Κ ό μ μ α με τήν ονομασία ' Ά νο ρθ ω τικό Κ ό μμα τοϋ ’Ε ργαζομένου Λαοΰ’ (Α .Κ .Ε.Λ .).
Τ ό ' ’Α νορθω τικό Κ ό μ μ α τοϋ ’Ε ργαζομένου Λαοΰ’ είναι τό Κ ό μ 
μα τώ ν έργα τώ ν, τώ ν έργαζομένων άγροτών καί τώ ν έργαζομένων
σ τρ ω μ ά τω ν τώ ν Κυπριακών πόλεων.
2. Σ κο π ό ς τοΰ Α .Κ .Ε .Λ . είναι ή κ α τά κτη ση τή ς πλειοψ ηφίας τής
έργα τική ς τ ά ξ η ς καί τοΰ έργαζομένου λαοΰ τώ ν π όλεω ν καί τής
υπαίθρου, γ ιά τήν έφαρμογή στήν Κύπρο ένός ά πόλυτα Δ η μ ο κρα τικο-λαϊκοΰ διακυβερνητικοΰ συστήμ α τος, πού νά έξυ π η ρ ετεΐ τά συμφέ
ροντα τώ ν έργα τώ ν καί τοΰ έργαζομένου λαοΰ κα ί νά έξα σφ α λ ίσει
τήν άνθηση καί τήν εύδαιμονία σ τή Νήσο.
Ο ί σκοπ οί τοΰ Α.Κ.Ε.Λ . περιγράφονται πλήρω ς στο πρόγραμμά
του.
Τ ήν έπ ιτυ χ ία τώ ν σκοπώ ν του τό Α .Κ .Ε .Λ . έ π ιδ ιώ κ ει μ έ κάθε
νόμιμο μέσο καί πά ντα μ έσα σ τ ά πλα ίσ ια τώ ν ύφισταμένων Νόμων
[· " ]

Σκοπόν εχ ει το Ά .Κ .Ε .Λ .’ ν’ ά π ο τελ έσ ει τον πιό αισιόδοξο παρά

γοντα σ τή λύση όλων ά ν εξαίρετα τώ ν προβλημάτω ν τή ς έργα τικής
τ ά ξ η ς , τή ς έργα ζομένης άγροτικής τά ξη ς καί τώ ν έργαζομένων
στρ ω μ ά τω ν τή ς πόλης.
12.

Τ ό Α .Κ .Ε .Λ . π ρ εσβ εύει τίς άρχές τή ς λαϊκής Δ η μ ο κρ α τία ς,

πού θ έ τ ε ι σά βάση τη ς τήν ά ποκλειστική έξυπ ηρ έτη ση τώ ν συμφ ε
ρόντων τοΰ έργαζομένου Λαοΰ.
Τ ό 'Α .Κ .Ε .Λ .’ ά ν τιτίθ ετα ι σφοδρά πρός τή διχτα τορία τοΰ πλού
του καί τό Φ α σ ισμ ό, πού το ύς είναι άσπονδος κα ί ά μ είλ ικτο ς έχθρός.
Τ ό Ά .Κ .Ε .Λ .’ π ισ τεύ ει άκόμα π ώ ς δέν είναι δυνατό νά ύπ άρ ξει συντα ύ τισ η καί άρμονία συμφερόντων άνάμεσα στήν έργα τική τά ξ η , τίς

1. [Α Κ Ε Λ , Πρόγραμμα, 17/18, 10-12],

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
έργα ζό μ εν ες α γροτικές τ ά ξ ε ις κα θώ ς καί τ ά έργα ζόμ ενα στ ρ ώ μ α τ α
τή ς π ό λ ης άπό τή μ ιά , καί τοϋ μεγάλου κεφαλαίου άπό τήν άλλη.
Ό

ά γώ νας τή ς έργα τική ς τά ξ η ς , τώ ν έργαζομένων άγροτικών

τά ξε ω ν

(φ τω χ ώ ν καί μ εσα ίω ν χω ρικώ ν) και τώ ν έργαζομένων

σ τρ ω μ ά τω ν (έπ α γγελμ α τιώ ν , μ ικροκα τα στη μ α τα ρχώ ν, κι έρ γ α ζο μ έ
νων έπιστημό ν ω ν) είναι ά γώ να ς κοινός σ τή διεκδίκηση κα λλιτέρ ω ν
συνθηκών έργα σία ς καί ζω ή ς. Τ ό Α .Κ .Ε .Λ . υπ ερ α σπ ίζει μ’ δ λ ες του
τίς δυνάμεις τ ά συμφέροντα α ύτά ένάντια σ’ ό πο ια δ ή πο τε ά ν τίθετα
συμφέροντα.
13.

Σ τό ν καθημερινό του συ στημ α τικό άγώ να τό Α .Κ .Ε .Λ . θ’

ά γ ω ν ισ τ εϊ, έφ’ όσον ή Ν ήσος ά π ο τε λ ε ΐ τμ ή μ α τ ή ς Β ρ εττα ν ικ ή ς Α υ
το κρ α το ρία ς, νομιμόφρονα καί π ά ν τα μ έσ α σ τ α π λ α ίσ ια τοΰ νόμου
γιά τίς πιό κ ά τω ουσιώ δεις διεκδικήσεις τοΰ έργαζομένου λαοΰ:
α) Γ ιά τήν πλήρη έλευθερ ία τοΰ Τ ύπ ου , τοΰ λόγου καί τώ ν συγ
κεντρ ώ σεω ν, κ α θ ώ ς κα ί επ α γ γ ελ μ α τικ ή ς καί π ο λ ιτική ς οργάνωσης.
β) Γ ιά τήν πλήρη άναγνώριση τ ή ς έθνικής υπ ό σ τα σ η ς τώ ν συνοί
κων στο ιχ είω ν τ ή ς Ν ήσου, τήν έλευθερία στήν έκπαίδευση τ ή ς νεο
λα ία ς — μ ε βάση τ ίς έθνικές π α ρ α δόσεις κα ί τήν έθνική συνείδηση— ,
τήν πλήρη έλευθερ ία τή ς Ε κ κ λ η σ ία ς νά λ ύει τ ά ζη τή μ α τά τη ς χω ρίς
κα μμιά ά π ο λ ύτω ς έπ έμ β α ση τή ς Κ υβερνητικής ’Α ρχής.
γ ) Γ ιά τήν πλήρη κοινοτικήν έλευθερ ία τό σ ο στο ύς Δ ή μ ο υ ς, δσο
καί σ τ ίς ά γροτικες κ ο ιν ό τη τες, γ ιά τήν πλήρη έξαφάνιση τοΰ συ στή 
μ α το ς τώ ν διορισμών, καί άνάδειξη δλων τώ ν Ά ρ χ ώ ν ύπό τοΰ Λ α 
οΰ».

β)

Ό 'Ελληνισμός της Αίγυπτου

Τό 1 9 2 1 , με τή συμπλήρωση μόλις ένός έτους, διακόπτουν τά Γράμ ματα τή
δεύτερη περίοδο τής κυκλοφορίας τους, άφοϋ είχαν ύποσχεθεϊ νά διαδώσουν
τίς ιδέες πού «όδηγοϋν τήν παγκόσμια προσπάθεια τών λαών νά βρουν τήν
άληθινή έννοια τής συνολικής τους ζωής», ένώ το έπόμενο έτος θα άδρανοποιηθεΐ ό « Ό μιλος Κοινωνικών Μελετών» (βλ. τόν Β ' τόμο, Α' μέρος, σ.
4 5 0 -4 6 4 αύτοΰ τοΰ έργου). Στούς κόλπους τοΰ ίσχνοΰ Κομμουνιστικοΰ
Κόμματος τής Αίγυπτου ό Σακελλάρης Γιαννακάκης, άπό τά ιδρυτικά μέλη
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τοϋ «Ό μίλου», έξακολουθεϊ νά πλαισιώνει στήν ’Αλεξάνδρεια τον ήγέτη
του Hosmi El Orabi, γεγονός πού θά τοΰ στοιχίσει το 1924 πολύμηνη φυλά
κιση κα'ι τήν εγκατάσταση του στο Κάιρο. Έ δ ώ θά πρωταγωνιστήσει
(1928) στήν έπαναδραστηριοποίηση τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος, ύπό
τόν Mohamd Abdel Αζιζ τώρα καί με τή συμβολή πλειάδας Ελλήνων διανο
ουμένων ( 0 . Πιερίδης, Ί . Χατζηανδρέας, Ν. Νικολαΐδης, Γ . Φιλίππου, Ν.
Παπαροδίτης, Λ. Αίμιλιανίδης κ.ά.) καί συνδικαλιστικών στελεχών πού έπιτελοΰν «είσοδισμό» στις έργατικες ενώσεις πού ελέγχει τό κόμμα Ούάφντ
(διακινώντας μάλιστα τήν πολυγραφημένη άραβόφωνη έφημερίδα Ή Φωνή
τοΰ ’Ε ργάτη). Μέσα άπό τό δίπολο: ώθηση.τοΰ έργατικοΰ κινήματος -ένταση της κρατικής καταστολής (βλ. J. Β., «Die àgyptische», 1116) θά προκόψει
τό αίτημα της αύστηρότερης συνοχής της καθοδηγητικής ομάδας τοΰ Κομ
μουνιστικού Κόμματος, χωρίς νά θεωρείται άμελητέο (Yannakakis, «Aux
origines», 105) τό πλαίσιο τών «έκκαθαρίσεων» πού έπιτελεϊ ή σταλινοποιημένη Κομμουνιστική Διεθνής. Έ τ σ ι με τ'ις «οδηγίες» της τελευταίας (τή
Μόσχα έπισκέπτεται τό 1932 ό Πέτρος Ίωαννίδης καί τό 1935 τήν ’Αθήνα
ό Όδυσσέας Καραγιάννης) άπομακρύνεται ό Αζιζ καί άπομονώνεται ό Γιαννακάκης καί στήν ήγεσία τοΰ Κομμουνιστικοΰ Κόμματος θά άναδειχθοΰν οί
0 . Πιερίδης, Ά λ εξ. Πιερίδη, Ί . Χατζηανδρέας, Κ. Βεργόπουλος, Ό δ. Καραγιάννης καί ό Ε λ β ετός Paul Jacquet-Descombes. Ή δη με τήν άνάπτυξη
τοΰ άντιφασιστικοϋ μετώπου καί στήν Αίγυπτο θά συμπράξουν οί περισσό
τερες ομάδες της Άριστερας στή δημιουργία της «Rassemblement Universel
pour la Paix» (άπό τήν πλευρά τοΰ ΚΚ, πού είχε τήν πρωτοβουλία, μετέχουν
οί Descombes καί Πιερίδης, τούς ’Ιταλούς άντιφασίστες έκπροσωπεϊ ή Dina
Forti καί τήν κίνηση τοΰ Leon Castro ό Raul Curiel· βλ. Botman, The Rise,
6-9 ). Ώ ς συνέχεια αύτοΰ τοΰ κινήματος οί Έλληνες κομμουνιστές της Αίγυ
πτου, πού οργανώνονται εύκρινέστερα ώς τμήμα τοΰ Κ Κ Ε , έκδιπλώνουν τήν
άντίθεση στό μεταξικό καθεστώς (με τή χρηματοδότηση τοΰ Στρατή Ζερμπίνη, ήδη μέλους τοΰ τμήματος, έκδίδεται ό Κήρυξ τοΰ Καΐρου καί ή
1Ε λευθερία 1 τών Παρισίων). Κατά τή διάρκεια τοΰ (δευτέρου) παγκοσμίου
πολέμου, όταν ή έξόριστη κυβέρνηση τής Ελλάδος έγκαθίσταται στό Κάιρο
καί συγκροτεί τίς Ένοπλες Δυνάμεις τής Μέσης ’Ανατολής, έμφανίζεται ή
« ’Αντιφασιστική Στρατιωτική Όργάνωση» ( Ό κ τ . 1941), μέ τήν πρωτο

1.
Βλ τώρα 1931-1944 Φάκελος 'Ελλάς. Τά 'Αρχεία τών Μυστικών Σοβιετίχών 'Υπηρεσιών, μτφ. Δ. Κωνσταντακόπουλου - Δ. Πατέλη - Π. Ματέρη, ‘Αθήνα
1993, 60, 71
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βουλία τοϋ άκροναυπλιώτη κομμουνιστή Γιάννη Σαλά, πού θά έκδώσει τόν
πολυγρ αφημένο ’Α ντιφασίστα, μέ ιδιαίτερους τομείς τήν « ’Αντιφασιστική
’Οργάνωση Ναυτικοΰ» καί « ’Αντιφασιστική Όργάνωση ’Αεροπορίας» πού
διακινοΰντήν ’Ελευθερία καί τόν 'Αστέρα αντίστοιχα. Ή ΑΣΟ συνεργάζε
ται στενά με τήν άντιφασιστική όργάνωση τής έλληνικής παροικίας πού
έκδίδει τό περιοδικό Έ λ λψ (2 5 -3 -1 9 4 2 , με αρχισυντάκτη τόν Θ. Πιερίδη)
καί στίς άρχες τοϋ 1943 σχηματίζει τό ΕΑΜ Αίγυπτου μέ τήν ονομασία
«Ελληνικός ’Απελευθερωτικός Σύνδεσμος» (γ. γραμματέας στό Κάιρο ορί
ζεται ό Γιάννης Ααχωβάρης,2 στήν ’Αλεξάνδρεια ό Στρ. Ζερμπίνης3 καί στό
Πόρτ Σάιντ ό Παναγιώτης Ξένος4 ). Με τή λήξη τοΰ πολέμου ή παροικιακή
’Αριστερά συσπειρώνεται στήν « ’Αντιφασιστική Πρωτοπορία», με γραμ
ματέα άρχικά τόν Θ. Πιερίδη5 πού τόν διαδέχεται — μετά τήν άπέλασή του
(1945)— ό Στρ. Τσίρκας6 (μετά τή λήξη τοΰ έμφυλίου πολέμου θά παραχω
ρήσει τή θέση του στόν Βασίλη Μώμο, τόν όποιο θά καθοδηγεί ό Φίλιππος
Πάγκαλος, στέλεχος τοΰ AON). Συμπερασματικά, ή ’Αριστερά τής έλληνι
κής παροικίας αύτήν τήν τριακονταετία εϊναι (φιλο)κομμουνιστική, προέρ
χεται κυρίως άπό τήν έκπαίδευση ή σταδιοδρομεί στό πεδίο τής λογοτεχνί
ας, εδωσε άξιόλογο έκδοτικό εργο καί μετείχε σέ ευρύτερα σχήματα πνευ
ματικής παρουσίας. Κινήθηκε πάντως, στίς συγκεκριμένες συντεταγμένες
τής έποχής, καί ώς καίριος καταλύτης γιά τήν άνάδυση καί όρθοπόδηση τής
γηγενούς Άριστερας, ίδίως στή δεκαετία τοΰ ’3 0 , καί ώς τοπικό τμήμα τοΰ

2. Γ ιά τον Γ ιάννη Λαχωβάρη (Σμύρνη 1882 - Κάιρο 1949) βλ. τον Β ' τόμο, Α'
μέρος, σ. 451, 455 αύτοΰ τοΰ έργου, καί Ή Φωνή τής κομματικής οργάνωσης Αίγν7ΓΤΙωτών, άρ. 13 (Ίούλ.-Σεπτ. 1986), 15, άρ 14 (Ό κτ -Δεκ. 1986), 14-16.
3. Γ ιά τον Στρατή Ζερμπίνη ( ’Αλεξάνδρεια 1909 - Γ αλλία 1950) βλ. Λ. Ράππα,
« Ό βαθύπλουτος κομμουνιστής πού τά ’βαλε μέ τήν τάξη του», Ή Αύγή, 7-8-1983,
7· Η Φωνή, άρ 1 (16) ( Άπρ.-Ίούν. 1987), 14-16.
4. Ό Π. Ν. Ξένος (Πόρτ Σάιντ 1913 - Άθηνα 1987) σπούδασε στήν Άθηνα
φιλόλογος καί έργάσθηκε στά ελληνικά σχολεία τοΰ Πόρτ Σάιντ καί τής Αλεξάνδρει
ας
5. Γιά τόν Θ Πιερίδη βλ. παραπάνω σ 675.
6. Γιά τόν Στρατή Τσίρκα (ψευδ τοΰ Ιωάννη Χατζηανδρέα Κάιρο 1911 - Άθη
να 1980) βλ. τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου. Γ ιά τήν πρώιμη παρουσία του στήν
Ελλάδα βλ. τά ποιήματά του. «Τό τραγούδι τών Σαιτιανών», Πρωτοπόροι, 1931,
445· « Τ άφνάρια», «Ή καλή συντρόφισσα», «Φελάχοι», Νέοι Πρωτοπόροι, 1932,
246, 429’ 1934, 48. Γιά τή συμμετοχή του στό Β ' διεθνές συνέδριο τών συγγραφέων
γιά τήν ύπεράσπιση τοΰ πολιτισμοΰ (Βαλένθια-Παρίσι, Ίούλ. 1937) βλ. παραπάνο) σ
422

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ

685

Κ Κ Ε , ζώντας δχι επιδερμικά τήν ανάταση καί τήν τραγωδία τής πολιτικής
του. Ή πρόταση βέβαια τοΰ Γιαννακάκη [Παναιγύπτια, άρ. 1 7 -1 8 , 2 4 -4
ώς 1 -5 -1 9 3 7 ,1 3 -1 5 ), ή παροικία νά συνδεθεί με τον αιγυπτιακό λαό περισ
σότερο «άδελφικά», ολοένα Ιβαινε άσύμπτωτη πρός τήν πραγματικότητα
τής Αίγυπτου πού δσο άποκτοΰσε τήν αύτοδυναμία της τόσο καθιστοΰσε
έπιτακτική τήν «άναπροσαρμογή» στίς νέες συνθήκες. Τ ό δίλημμα, προφα
νώς, γιά τήν ’Αριστερά τών Ελλήνων παροίκων άφοροΰσε τή διφυΐα τους ώς
συντρόφων στον άγώνα έναντίον τής άποικιοκρατίας (τοΰτο συνόψισε ή σύ
σταση τοΰ «Συνδέσμου Έλληνο-Αίγυπτιακής Φιλίας») καί συνάμα ώς με
λών μιας ξένης κοινότητας πού είχε λόγους νά αντιδρά στήν έθνικοποίηση
τών κύριων τομέων τής ντόπιας οικονομίας.

Έ ργα:
Ά σμανίδης-Ά νατολέας, Μ. Β ., Στάλιν, ’Αλεξάνδρεια 1943.
Βάρναλης, Κ., Εκλογή άπό τό εργο του, έπιμ. Τ . Μαλάνου, ’Αλεξάνδρεια
1944.
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νη Σημαία.
Ζερμπίνης, Στρ., Σ τοιχεία Πολιτικής Οικονομίας, ’Αλεξάνδρεια 1945,
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Καζαντζάκης, Ν., Αίγυπτος, ’Αλεξάνδρεια 1927 (σσ. 19-23: ή συνομιλία με
τόν Σ. Γιαννακάκη).
Καλλιαρέκος, Σ. - Κιτριλάκης, Π. - Σταμέλλος, Κ., Πρόγραμμα αναπρο
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2. Ε Σ Σ Δ

"Ως το τέλος τοϋ 1937 ό Ελληνισμός πού κατοικούσε στή Σοβιετική Έ ν ω 
ση (άριθμοΰσε ορισμένες εκατοντάδες χιλιάδες) παρουσίασε ώς αυτοτελής
μειονότητα πού έπρεπε νά άναπτύσσει τήν πολιτιστική της φυσιογνωμία με
μορφή έθνική καί περιεχόμενο σοσιαλιστικό, αξιοσημείωτο έκδοτικο έργο με
σημεία άναφοράς τήν έκπαίδευση (όπου δεσπόζουσα Θέση κατέχει το πρό
βλημα τών τοπικών έλληνικών, γλωσσικών ιδιωμάτων καί ή κατάρτιση τών
έκπαιδευτικών), τή λογοτεχνία, το Θέατρο, τήν έργασία καί τήν ιδεολογικο
πολιτική καθοδήγηση, όπως ιδίως έπιτελεΐται άπό τον ελληνόφωνο εβδομα
διαίο ή περιοδικό τύπο. Στή διεκπεραίωση αύτης τής έκδοτικής παραγωγής
τούς συνδράμουν Έ λ λα δ ίτεςή Ελληνοκύπριοι κομμουνιστές (Κ. Δ . Δεσπο
τόπουλος, Ί . Ίορδανίδης, Ά π . Κλειδωνάρης, Κολοζώφ, Πλ. Σέρβας1 κ.ά.
Βλ. παραπάνω σ. 45 4 , 3 7 7 , καί Γκριτζώνας, Κόχχινοι, 86/87, 1931-1934.
Φάχελος 'Ελλάς, 47 ), ένώ θά άναδειχθεΐ πλειάδα δόκιμων Ρωσοπόντιων
διανοουμένων, με προεξάρχοντες τούς Θεόδωρο Κανονίδη (Κιουμουσχάν
1897 - Μόσχα 1954· έλαβε μέρος στο Α' συνέδριο τών σοβιετικών συγγραφέ
ων στή Μόσχα το 1934· βλ. ποιήματά του στούς Νέους Πρωτοπόρους,
1934 , 172, 507, 510) καί Γιώργο Κοστοπράβ (Μάλιι Γιάνισολ 1903 - ;
1944- έλαβε κι αύτός μέρος στο προαναφερόμενο συνέδριο- πρβλ. Δ . Λιάσκοβας, « Ή λογοτεχνική άνάπτυξη τών Ελλήνων τής Σοβιετικής Ούκρανίας, Ριζοσπάστης, 7 -5 -19 3 6 , 2). Οί άθρόες διαδοχικές (1 9 3 7 / 1 9 3 8 ,1 9 4 4 ,
1949) διώξεις καί έκτοπίσεις τοΰ έλληνικοΰ πληθυσμοΰ πού έπακολούθησαν
δέν έπέτρεψαν τήν έπανάνθιση της πνευματικής του ιδιοσυστασίας καί τή
δημοσίευση τών γραπτών της μαρτυριών. Γ ιά το συγγραφικό έργο τοΰ Κ Κ Ε
πού έκδόθηκε, μετά τον έμφύλιο πόλεμο, στήν Ε Σ Σ Δ καί τίς «Λαϊκές Δ η 
μοκρατίες» τής Άνατ. Ευρώπης βλ. τον έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.

1.
Μέ τό ψευδ. Λ. Λεό προλογίζει τή συλλογή: Φλογομινϊτρες Σπίθες (Μαφιούπολη, Φεβρ. 1933)
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------, « Ή λογοτεχνική άνάπτυξη τών Ελλήνων τής Σοβιετικής Ούκρανίας»
(4 -6-1936, 3).

2.
Γιά τή συμβολή του στήν έκδοση σχολικών εγχειριδίων βλ. Καρπόζηλου, Έλ/ ηνιχή, 232, 236.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Η Ε Ν Δ Υ Ν Α Μ Ω Σ Η Τ Η Σ « Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Η Σ Π Ε ΙΘ Α Ρ Χ ΙΑ Σ » » '

« ...I Κ Ε δίνι μ εγά λι προςοχί ςτον αγόνα γ ια τ ο δινάμομα τ ις ςινιδιτίς
π ιθα ρχία ς. I Κ Ε ιποχρεόνι τυ ς διεφ θιντές κε πεδα γογύς να περάςυνε
π ιζμ α τό δ ικ ι δια π εδ α γο ςτικ ί δυλιά, πα λέβ ον τα ς με τ α κ α μ ό μ α τα το
μαθιτόν, πυ χαλνύνε τιν πιθα ρχία τυ ςκολιύ. Γ ι ’ αφτό το ςκοπ ό χριάζε τ ε να π ρ οςελκιςτΰνε ι κινοτικές οργάνοςες, ι γονιί, ι κο μ ςομ όλικες
κε πιονέρικες οργάνοςες.
I Κ Ε τυ Κ ό μ α το ς προτίνι: 'τυ ς αδιόρθοτυς μ α θ ιτ ές, πυ κάνυνε
βρόμικες δυλιές κε προζβάλυνε το δαςκαλικό προςοπικό, πυ πα ρ α β ένυνε τιν τά κ ς ι τυ ςκολιύ, πυ χαλνύνε ί αρπάζυνε (κλέφ τυνε) τιν π εριυςία τυ ςκολιύ — να τυ ς βγάζυνε α π το ςκολιό δίχος δ ικέομ α να μπύνε
ςτ α ςκολιά ςε π ρ ο θεζμ ία από 1 ος 3 χρόνια’ .
I Κ Ε ιπ οδίχνι, ό τι φ έτο ς π ια π ρ έπ ει να κ α λ ιτερ έπ ςι ςιμ α ντικά ο
εφοδιαζμός το ςκολιόνε μ ’ όλα τ α χριαζύμενα κε μ’ εν κα τά ςτα ςες.
Ό λ ε ς ι ο διγίες τ ις Κ Ε γ ια το δρόμο πυ π ρ έπ ι ν’ α κολυθίςυμε γ ια
να ςικό ςυ με το ςκολ ιό-μ α ς ς το επ ίπ εδ ο τ ο γιγαντένιον α π ετίςεο ν τυ
I I πεντάχρονυ, α πετύνε κα τιγο ριμ α τικ ά από κά θε ςκολιό να κ α τα ςτρόςι α μέςος οριζμένο πλάνο γ ια τιν ε χ τέ λ ες ι τον αποφάςεον τυ
Κ ό μα το ς.
Α φ τό το πλάνο πρ επ ι να εκςαςφ αλίςι:
α) Β α θ ιά μ ε λ έτ ι τις απόφαςις ςτις ςινεδρίαςες το μαθιτόν, το
γονιόν, τον εργα τόν κε τον κολχόζνικον, αφύ π ρ ό τα μ ε λ ετ ιθ ί κα λ ά ι
απόφαςι ςτο μεθοδικό γραφίο ί ςτιν παραγογικί ς ίςκ επ ςι τυ ςκολιύ.
β) Κ α τά ςτρ οςι πλάνον κ’ ιπ ολογιζμό τις δυλιάς τυ ςκολιύ.
γ) Τ ελ ιο τικ ό λικβιντά ριζμ α το διαςτρεβλόςεον τις μ πριγαδο-εργα ςτιρ ια κίς μέθοδος.
δ) Χ ρ ιςιμ ο π ίιςι α πτυς π εδα γογύς όλον το μεθόδον, πυ ίνε ςκόπ ιμ ες για το ςοβ ιετικό ςκολιό.

1.
[Θ. Κ., «Το Σοβιετικό Πολιτεχνικό σχολίο στο επίπεδο το γιγαντένιον
απετίσεον τυ ΙΙυ πεντάχρονυ», Νέος Μαχιτίς, Β ' , άρ. 8 (13) (Αΰγ. 1932),
4-5],
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ε ) Α π λο π ίιςι για τις φόρμες τυ ιπολογιζμύ τις δυλιάς.
ζ) Ε π εκςερ γα ςία γ ια τις φόρμες τον εκςετά ςεο ν.
θ) Μ έτρ α για να προλιφτύνε ι μ α ζικ ές α ποβολές το μ αθιτόν, αντί
να κ ςετιλ ίκ ςι ι π εδα γ. κο λ εχ τίβ α ανάλογι δ ια π εδ α γο γιςτικί δυλιά, πυ
μπορί να προλάβι αφ τές τις αποβολές.
ι) Ε φ οδια ζμός τυ ςκολιό μ ’ όλα τ α χριαζύμενα κε το δαςκάλον με
πεδα γογικί κε μεθοδικί λιτερα τύρα .
κ) Κ α θοδίγιςι κε μεθοδικί βοίθια τον πεδαγογόν κε προπάντον το
νέον.
Χ ρ ιά ζ ε τ ε να κ ςετιλ ίκςυμ ε τιν ε χ τέ λ ες ι τυ κα τα ςτρομ ένυ πλάνυ
πάνο ς τ ι βά ςι τις μινιάτικις επιθεόρ ιςις τις π ρ ο ετιμ α ςία ς τυ ςκολιύ
για τιν κενύργια ςκολικί χρονιά, πάνο ς τ ι βά ςι τ ις πίρα ς πυ έχ ι το
ςκολιό ςτο ζίτιμ α τις ε χ τ έ λ ες ις τις περςινίς απόφαςις τ ις Κ Ε τυ ΙΤΚΚ
(μ π .)».

3. Σ Τ Ι Σ Χ Ω Ρ Ε Σ Τ Η Σ Δ ΥΤ. Ε Υ Ρ Ω Π Η Σ

Σ τίς χώρες τής Δυτ. Ευρώπης ή εγκατάσταση 'Ελλήνων, άπό τή μητρόπο
λη ή άπο τήν άλλη Διασπορά, συνεχίζεται καί κατά τήν ύπό εξέταση περίο
δο, γιά λόγους έργασίας και σπουδών (κυρίως μεταπτυχιακού έπιπέδου).
Ώ ς πρός τήν άνάπτυξη σοσιαλιστικών καί κομμουνιστικών θυλάκων, στούς
κόλπους τών όργανωμένων σχημάτων αύτών τών χωρών, είναι αύτονόητο
3τι ή ιστορική συγκυρία δέν έπιτρέπει στή φασιστική ’Ιταλία (μοναδική
έξαίρεση ύπήρξε ό Γ . Βασιλειάδης πού έντάχθηκε στίς άντιστασιακές ομά
δες τοΰ PCI · βλ. παραπάνω σ. 6 7 0 ) καί στήν έθνικοσοσιαλιστική Γερμανία
(στίς άρχές τής δεκαετίας τοΰ ’50, μέ τήν ένθάρρυνση τοΰ SPD, άναδύονται
τά σοσιαλδημοκρατικά έρείσματα στούς Έλληνες φοιτητές) νά έπιτευχθεϊ
μιά παρόμοια διεργασία. Έ τ σ ι τήν πρωτοκαθεδρία κατέχει τώρα ή Γαλλία
καί ή ’Αγγλία, ένώ δέν ήταν άπλώς συμβολική ή συμμετοχή Ελλήνων
έθελοντών (μέ δργανο τον Πρωτοπόρο) στίς διεθνείς ταξιαρχίες τής δημο
κρατικής ’Ισπανίας (οί έλλαδίτες κομμουνιστές εντάσσονται στό τάγμα « Γ .
Δημητρώφ», οί Ελληνοκύπριοι στό άγγλικό τάγμα καί οί Έλληνες τών
Ενωμένων Πολιτειών στό τάγμα «A. Lincoln», ένώ οί « Άρχειομαρξιστές»
πλαισιώνουν τό P.O.U.M. (βλ. παραπάνω σ. 523, Η. Thomas, The Spanish
Gvil War, London 196 3 , 3 7 7 , Δ . Παλαιολογόπουλος, Έλληνες αντιφασί
στες εθελοντές στόν ’Ισπανικό έμφύλιο πόλεμο, Αθήνα 1986, 66).
Στή Γ αλλία άνανεώνεται διαρκώς ή παρουσία τοΰ έλληνικοΰ στοιχείου
(βλ. J. Catsiapis, «Les Grecs de France», Hellenic Studies, άρ. 1, άνοιξη 1983,
37-38· πρβλ. Μ. Cranaci, Grèce, Paris 1955) πού, έκτός άπό τίς περιπτώσεις
τών μαρτυριών τής συγγραφικής τους δραστηριότητας στή γλώσσα τής χώ 
ρας πού τούς φιλοξενεί (πρβλ. J. S. Procos, Le pauperisme et son remède
fondamental, Paris 1934, τοΰ ίδιου, Les principes socialistes, leur application
erronée et la réforme indiquée , Paris 1 936), συσπειρώνεται σέ έλληνόγλωσσα
forum πού δέν άποκλείουν τίς φωνές τής Άριστερας (δπως ό Άγων πού
έκδίδεται στό Παρίσι άπό τό 1925· βλ. καί παραπάνω σ. 460) ή γίνονται μέ
τήν πρωτοβουλία της σπινθήρες τοϋ άντιφασιστικοϋ-άντιδικτατορικοΰ άγώ
να (δπως ό Δημοκράτης, τό 1937, καί ή Έλευθερία, τό 1 9 3 9 ’ βλ. παραπάνω
σ. 683). Μέλη τοΰ Κ Κ Ε καί τών τροτσκιστικών όμάδων (βλ. παραπάνω σ.
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522) θά στρατευθοϋν, στή συνέχεια, στίς γραμμές τών «Forces françaises de
l’intérieur» (πρβλ. La Résistance Hellénique en France, Paris 1948). Στήν
περίοδο μετά τή Βάρκιζα έγκαθίστανται στο Παρίσι1 δεκάδες Ελλήνων πού
είχαν γαλουχηθεϊ στούς κόλπους ή στίς παρυφές τοϋ ΕΑΜ καί μαζί με τούς
προϋπάρχοντες συντρόφους θά κινητοποιηθοΰν γιά τή διαφώτιση τής γαλλι
κής «κοινής γνώμης»2 ώς πρός τά δρώμενα σε βάρος τής Άριστερας στήν
πατρίδα τους πού οδεύει ανέκκλητα στον εμφύλιο πόλεμο (βλ. Ε. Ν. Dzelepy,
Le drame de la résistance grecque, Paris 1946' D. Chevrier - A. Marin, Démoc
ratie ou Fascisme? Grèce 1946, Paris 1947· τούς ίδιους αποδέκτες έχουν τά
δημοσιεύματα τοΰ Κ Κ Ε : Supprimez Makronissos! Le Dachau américain en
Grèce, χ.τ. 1950· Beloyannis. Le procès de la vérité, χ.τ. 1951· πρβλ. L. De
Villefosse, «Makronissos. Laboratoire politique», Les temps modernes, άρ. 51,
Ίαν. 1 9 5 0 ,1 2 8 7 -1 2 9 2 , καί Papathanassiou, Contribution, 1 , 150, Μπάλτα,
Ό έλλψιχός, passim).3
Στήν Α γγλία παρατηροΰνται, σε μικρότερη βέβαια κλίμακα, άνάλογα
φαινόμενα, τόσο προπολεμικά (μέ επίκεντρο τήν έκδίπλωση τοΰ άντιφασι-

1. Έκτος άπό τή γαλλική πρωτεύουσα, σημαντικός αριθμός Ελλήνων κομμουνι
στών ανευρίσκεται στή Μασσαλία ήδη άπό τό μεσοπόλεμο, ναυτεργάτες κυρίως καί
μέ λογοτεχνικά ένδιαφέροντα (δπως ό Ρωμανός Μανάρας, μεταφραστής τοΰ Μαγιακόφσκι στούς Νέους Πρωτοπόρους, 1, 166' 2,132), πού θά λάβουν μέρος στόν Ισπανι
κό έμφύλιο πόλεμο (κατά τή μεταξική δικτατορία είχε μεταφερθεϊ άλλωστε έκεϊ ή
Ιδρα τής «Ναυτεργατικής Ένωσης Ελλάδος»).
2. Γιά τα δημοσιεύματα τής «Comité Français d’aide à la Grèce démocratique», βλ
Μπάλτα, Ό έλληνιχός, 266-267. Τό ένδιαφέρον γιά τήν έλληνική ύπόθεση παρατηρεϊται χαί στούς Γ άλλους σοσιαλιστές στό πλαίσιο μιας άμφίδρομης ροής κειμένων,
άπό τήν πλευρά τους (βλ. παραπάνω σ. 589) καί άπό τούς Έλληνες σοσιαλιστές μέ
προεξάρχοντα τόν Μ. Κόρακα (βλ. παραπάνω σ. 542). Στή Revue socialiste, που
άποτυπώνει αύτή τή ροή, δημοσιεύονται καί έργασίες τών Β. V. Damalas (π.χ. «Les
Etats-Unis entrent-ils dans une crise économique grave», 19491, 307-315), Pavlos
Giannelias («Utopie georgiste. Le cas du Danemark», 19531, 202-224), Henriette Psichari («Le christianisme est-il né cent ans avant Jésus Christ?», 19502, 395-400) καί
Lucien Psichari, «A. France et l’Arménie», 19522, 522-531).
3. Ό Στρ. Ζερμπίνης (βλ. παραπάνω σ. 685) φρόντιζε γιά τή διακίνηση τι,ΰ
’Α νταίου (βλ. « ’Αλληλογραφία», Β ', 1947, 240) στό Παρίσι, δπου έχει καταφύγει
καί ή Μ. Άξιώτη, τό λογοτεχνικό έργο τής όποίας θά άποτιμηθεϊ εύνοικά στούς
κόλπους τής γαλλικής Άριστερας (Guillevic, «Μ Axioti XXe siècle. Roman ou épo
pée’ », Nouvelle critique, άρ. 4, Μάρτ. 1949, 74-76· πρβλ. Μπάλτα, Ό έλλψιχός,
234) Γ ιά τόν Γ Ζιοΰτο βλ τόν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοΰ έργου.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
στικοϋ άγώνα πού έχφράζουν «μετωπικά» έντυπα, όπως το Βήμα πού εκδί
δει στο Λονδίνο ό Εύάνθης Νικολαίδης μετά τήν επιστροφή του άπο τον
ισπανικό εμφύλιο πόλεμο) όσο κυρίως μετά τά «Δεκεμβριανά» κα'ι τήν άνο
δο τοΰ Labour Party στή διακυβέρνηση τής χώρας. Σ τίς συντεταγμένες αύτες
θά άναζητηθοΰν οί ευθύνες γιά το άδιέζοδο τής Ελλάδος (πρβλ. W. Η.
McNeill, The Greek Dilemma, London 1947) καί οί προοπτικές τής «άνασυγκρότησής» της (βλ. A. A. Pallis, Social and Labour Legislation in Greece,
London 1 948, τοΰ ίδιου, Problems o f Resistance in the Occupied Countries,
London 19 47), χωρίς νά έγκαταλείπεται τό έγχείρημα γιά τήν άποκατάσταση τής Έθνικής ’Αντίστασης (πρβλ. St. Sarafis, Greek Resistance Army,
London 1951, καί, άντίθετα, C. M. Woodhouse, Apple o f Discord, London
1948). Εννοείται ότι ή πρωτοβουλία τών κινήσεων βρίσκεται στούς Ε λ λ η 
νοκυπρίους, μέλη ή προσκείμενους τοΰ Α Κ Ε Λ , πού δίνουν τό παρών τόσο
στήν περίοδο τοΰ έμφυλίου (βλ. Ε. Ioannidis, Bloody but Unbowed. The Story
o f the Greek People’s Struggle for Freedom, London 1949) όσο καί τήν προώ
θηση τοΰ ζητήματος τής ανεξαρτησίας τής Κύπρου. Κυριότερος έκπρόσωπος τής κυπριακής ’Αριστερός στό Λονδίνο είναι ό Δώρος Ά λα στος —Do·
ros Alastos (ψευδ. τοΰ Ευδωρου Ίωαννίδη· Μουτουλλάς 1 910 - Λονδίνο
1978), μέλος τοΰ ΚΚ τής Μεγ. Βρεταννίας άπό τό 1932 (τό ίδιο έτος
μεταφράζει γιά τούς Νέους Πρωτοπόρους [1, 43 3 ] διήγημα τοΰ St. Wygorski) καί συγγραφέας τής μονογραφίας: Λένιν, ή ζωή καί τό έργο του, ’Αθήνα
1936. Γραμματέας τής «Ε πιτρ ο πή ς γιά τήν αυτονομία τής Κύπρου» (βλ.
τήν ιδρυτική της διακήρυξη στόν Δημοκράτη τών Παρισίων, άρ. 2, Ίούν.
1937, 7· βλ. καί τό άρθρο του, στό ίδιο περιοδικό, « Ή αύτοκρατορική
συνδιάσκεψη καί τό άποτέλεσμά της», άρ. 3 , Ίούλ.-Αυγ. 193 7 , 7 -9) καί
μετά τόν πόλεμο μέλος τής « ’Επιτροπής Κυπριακών Υποθέσεω ν», άφιερώθηκε στόν άγώνα γιά τήν άνεξαρτησία τής μεγαλονήσου (βλ. τά έργα του:
Cyprus past and... future, London 1943- Cyprus in history, London 1955·
Cyprus Guerilla: Grivas, Makanos and the British, London I 9 6 0 - πρβλ. « Ή
έλληνικότης τής Κύπρου διά μέσου τών αιώνων», Νέα Οικονομία, 1 1 ,1 9 5 7 ,
506-511 ), χωρίς ώστόσο νά έγκαταλείψει τήν έπίδοσή του στή λογοτεχνία
(βλ. τά δράματα: Socrates Tried, London 1966, καί Άστραψε φώς, Λονδίνο
1966) ή στήν πολιτική ιστορία ( The Balkan and Europe. A Study o f Peace and
the Forces o f War, London 193 7 , καί Venizelos, Patriot, Statesman, Revoluti
onary, London 1942) ούτε βέβαια νά άναστείλει τήν άνάμιξή του στά κοινω
νικά καί πολιτικά δρώμενα τής ’Αγγλίας (άπό τό 1952 στούς κόλπους τοΰ
Labour Party).

4. Ε Ν Ω Μ Ε Ν Ε Σ Π Ο Λ ΙΤ Ε ΙΕ Σ Τ Η Σ Α Μ Ε Ρ ΙΚ Η Σ

Ή μεταναστευτική ροή τοΰ 'Ελληνισμού πρός τήν ’Αμερική συνεχίζεται καί
κατά τήν περίοδο πού εξετά ζεται έδώ (ώς το 1939, 1 9 4 0 -1 9 5 9 ) καί με
έτερογενεϊς αφετηρίες ή ωθήσεις οί διαδοχικές γενιές στρέφονται πρός το
έργατικό κίνημα τής χώρας ύποδοχής καί πρός τά οργανωμένα πολιτικά
σχήματα τής ’Αριστερού; της. Έ τ σ ι στα πλαίσια τής « Έλληνικής ’Εθνικής
Φράξιας» τοΰ Workers (Communist) Party of America (σύμφωνα με το Κ α 
ταστατιχόν του οΐ «γλωσσικές φράξιες» συγκροτούνται άπο μέλη τοΰ κόμ
ματος πού έχουν «προσχωρήσει εις πυρήνας έργοστασίου ή γειτονικούς πυρή
νας», όπως ονομάζονται τά «διεθνή τμήματα»· 1 9 2 5 ,1 7 , 8 - πρβλ. Jens, The
Communist) λειτουργοΰν «λέσχες» τών ομογενών σέ άρκετές πόλεις τών
Ενωμένων Πολιτειών μέ κεντρικό καθοδηγητικό δργανο το 'Εμπρός πού
έκδίδεται στο Σικάγο καί στή συνέχεια στή Νέα Ύόρκη άπό τόν ’Ιούλιο τοΰ
1 923 ώς τό φθινόπωρο τοΰ 1 9 3 8 , μέ έπιγόνους τήν Έλευθερία καί τό
Έλληνο- Άμεριχανιχό Βήμα πού στή δεκαετία τοΰ ’4 0 θά διακινεί δέκα
χιλιάδες φύλλα (Georgakas, «The Greeks», 13). Στόν ορίζοντα τής όμογένειας, πού παρακολουθεί μέ άμείωτο ένδιαφέρον τήν έξέλιξη τών κοινωνικών
καί πολιτικών πραγμάτων τής Ε λλάδας (ιδίως τά γεγονότα τής μεταξικής
δικτατορίας, τής ’Αντίστασης καί τοΰ έμφυλίου πολέμου), χωρίς ώστόσο νά
παραβλέπει τήν άντιμετώπιση τοΰ φασισμοΰ καί ειδικότερα τήν άλληλεγγύη
πρός τή δημοκρατική ’Ισπανία (σημαντικός άριθμός Ελλήνων τής Β . ’Αμε
ρικής' έντάχθηκε στήν «Α. Lincoln Brigade»), άξιομνημόνευτη δράση άνέπτυξε ή λέσχη τής Νέας Ύόρκης «Σπάρτακος» καί ή «Παγκυπριακή ’Αδελ
φότητα». Μέ έπίκεντρο τήν ϊδια πόλη δημιουργήθηκαν τά «μετωπικά» μορ
φώματα «Greek Workers Federation» (1 935) καί «Greek American Union for
Democracy» (19 3 7 ), ένώ μερίδα τών Ελλήνων κομμουνιστών ύπό τόν ’Αρι

1. ‘Ορισμένοι δπως ό Γ. Καμπίτης καί οί εθελόντριες νοσοκόμες Τ. Ίωάννου καί
Ε. Νικηφόρου, προέρχονται άπό τόν Καναδά. Γ ιά τήν έλληνική παρουσία σ’ αύτή τή
χώρα βλ. Ρ Stathopoulos, The Greek Community in Montreal, Athens 1979.

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ
στόδημο Καλδή (βλ. Valamvanos, «Α Tribute», 8 9 -9 3 ) συντάσσεται μέ τή
«Left Opposition of the Communist Party» (πού ονομάζεται «Communist
league of America»· βλ. Cannon, The History, 79, Myers, The Prophet’s,
3 9-106) καί έκδίδει τον μηνιαίο Κομμουνιστή (γιά τήν ίδρυση τής 4ης Δ ιε
θνούς, όπως τήν προβάλλουν τά ομόλογα έντυπα τών Ενωμένων Πολιτειών
μέ τή μνεία τών Ελλήνων έκπροσώπων, βλ. Myers, The Prophet s, 243· γιά
τά κείμενα τοΰ Pablo καί τόν άντίκτυπό τους στόν αμερικανικό τροτσκισμό
βλ. παραπάνω σ. 495 ). Ή συνδικαλιστική παρουσία τών Έλληνοαμερικανών, πού ήδη είχε καταγραφεϊ έντονα μέ τήν «I.W .W .-Creek strike» τοΰ
1912 (βλ. Foner, History, IV, 2 2 1, Ceorgakas, «The Creeks», 25) καί τοΰ
Colorado τοΰ 1914 (γιά τίς έλληνικές μαρτυρίες βλ. τόν Β ' τόμο, Α' μέρος,
σ. 5 08 αύτοΰ τοΰ έργου), έπισφραγίζεται μέ τή δολοφονία τοΰ Steve Katovis
τό 1930 (βλ. Ceorgakas, «The Creeks», 35/36) καί τή γενική άπεργία τών
ξενοδοχοϋπαλλήλων τό 1934. Ώ ς έπιμέρους, άκόμη, τμήμα τής «Greek
Workers Federation» συγκροτούνται οί « Εργατικοί Εκπαιδευτικοί Σύνδε
σμοι» πού γιά τίς άνάγκες συντονισμού τους καί γιά τήν έκδίπλωση τοΰ
άντιφασιστικοϋ μετώπου (στό ίδιο περίγραμμα έξειδικεύονται οί διαμαρτυ
ρίες τού παλαίμαχου Νιούριου σοσιαλιστή Ί . Καζαβή: Italy and the Unrede
emed Isles o f Greece, New York 1935· Italian Atrocities in Grecian Dodecane
se, New York 1936· πρβλ. Κ. Τσικνάκης, « Ή Δωδεκανησιακή Νεολαία
’Αμερικής», Δωδεχανησιαχά Χρονικά. 14 (1 9 9 1 ), 2 6 1 -2 67 ) έκδίδουν, άπό
τόν Μάρτιο τοΰ 1935, τόν μηνιαίο Πρωτοπόρο. Τέλος άπό τήν πλευρά τής
έλληνοαμερικανικής λογιοσύνης, μέ άξιόλογο εργο στήν ’Αγγλική, πού χω 
ρίς νά θραύσει τίς γέφυρες μέ τά δρώμενα στή μητροπολιτική Ελλά δα (γιά
παράδειγμα στό περιοδικό τοΰ Σικάγου Ή σύγχρονη σχέφη δημοσιεύεται
κείμενο τοΰ Γ . Θεοτοκά πού προτρέπει τούς νέους νά «έπαναστατήσουν»·
«Νέος Δρόμος», Α ', 1928, 2 2 7 -2 2 9 ) έντάσσεται στήν ’Αριστερά ή συμπο
ρεύεται μαζί της (όπως ό Kimon Friar κατά τήν περίοδο τοΰ ισπανικού
έμφυλίου πολέμου), μνημονεύουμε τόν καθηγητή τοΰ Northwestern Universi
ty Leften S. Stavnanos (Vancouver 1913 άπό γονείς Σιφνιώτες) καί τούς
άδελφούς John καί Constantine Poulos (βλ. Ceorgakas, «The Greeks», 29-31 ),
ένώ θά πρέπει νά προστεθεί ό Nicholas Calas (βλ. παραπάνω σ. 64 9 ) πού.
έγκαθίσταται τό 1940 στίς Ενωμένες Πολιτείες καί σταδιοδρομεί ώς asso
ciate professor τής θεωρίας τής τέχνης στό Πανεπιστήμιο Fairleghdickinson
τοΰ New Jersey. Κατά τήν περίοδο τοΰ ψυχροΰ πολέμου καί τή συντηρητική
άναδίπλωση τής άμερικανικής κοινωνίας, όπως τήν έπέβαλε ή πολιτική τοΰ
McCarthy πού άκύρωνε καί τό όραμα μιας «Soviet America»,2 όταν μάλιστα

2 Βλ καί τήν έπιστολή (Medford, Mass , 5-2-1947) τοΰ νεαροΰ φοιτητή Γιώργου
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εγκαινιάζεται ή «αμερικανοκρατία» στήν Ε λλάδα, τά περιθώρια κινήσεων
στίς έλληνοαμερικανικες αριστερές συσπειρώσεις θά έχουν πια έντελώς έλαχιστοποιηθεΐ.

Έ ργα:
Calas, Ν., Confound the wire. New York 1942.
Calomiris, Angela, Red Masquerade. Undercover for the F.B.I., Philadelphia
1950.
Δημητράκης, Δ . Α., Προλεταριακά στιχουργήματα, Νέα Ύόρκη 1935.
Έλευθερία (Νέα Ύόρκη, 1 9 38-1941).
' Ελληνικό Τμήμα τοϋ ΚΚ ’Αμερικής, «Οί έργάτες τής Ν. Τόρκης για τήν
τρομοκρατία στήν Ελλάδα», Ριζοσπάστης, 2 -4 -1 9 2 8 , 1/2.
'Ελληνοαμερικανικόν Βήμα (Νέα 'Τόρκη, 1 9 4 1-1950).
'Εμπρός (Σικάγο, Νέα Τόρκη, 1 9 2 3 -1 9 3 8 ) [για τήν κυκλοφορία του στήν
'Ελλάδα βλ. Στίνας, 'Αναμνήσεις, Α', 115, Νέοι Πρωτοπόροι, 2
(1933), 285],
Ζαχαριάδης, Ν., Εισήγηση στή 12η 'Ολομέλεια, New York 1945, εκδ. τής
«Creek American Tribune».
------, Ή Έλλά8α στό δρόμο τοϋ λαικοϋ δημοκρατικού μετασχηματισμού,
Νέα 'Τόρκη 1945.
Κομμουνιστής, όργανο τοϋ έλληνικοΰ τμήματος τής ’Αμερικανικής Κομμου
νιστικής Λίγκας ( ’Αριστερή ’Αντιπολίτευση), άρ. 1 (Μάιος 1932))
Greek-American Labor Committee (έπιμ.), Greece Fights for Freedom, New
York 1944.

Πρωτοπόρος, μηνιαίο όργανο της 'Ομοσπονδίας τών 'Ελληνικών Ε ργατι
κών Εκπαιδευτικών Συνδέσμων 'Αμερικής, ip. 1 (Ν. Τόρκη, Μάρτι
ος 1935), όπου καί:
Κωστής, Κ., «Καπιταλιστική καί έργατική έκπαίδευση» (17-20).
Φιλιππίδης, X ., «Οί Δωδεκανήσιοι καί ό άντιφασιστικός άγώνας» (58)·
------, «Τό πρόβλημα τών στελεχών στούς Συνδέσμους μας» (27-30).

Χρ. Σούλη (Ιωάννινα 1927 - Berkeley 1966) στόν Κορδάτο: «...Στόνκόσμο όμως έξω
τοϋ δολλαρίου, συμβαίνει κάτι άλλο. Νομίζουν πώς είναι πιά κυρίαρχοι τοϋ σύμπαντος
καί φοβερίζουν μέ τίς μπόμπες. Ή άλήθεια είναι όμως πώς άργά ή γρήγορα, μέ το
κοινωνικό πρόβλημα που ξετυλίγεται έδώ μέ γλήγορο ρυθμό, οί Σκύθες τοΰ Βάρναλη
θά τους δώσουν τήν απάντηση».
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Ροϋσος, Π., Περισσότερο φώς στόν έθνικοαπελευθερωτικό άγώνα τοΰ ελλη
νικού λαοΰ, έκδ. τοΰ Greek-American Tribune, Ν. York 1944.
Ρουτσόπουλος, Χρ.,3 «Πρόλογος», στό: Μ. Marcy, Οικονομολογικές κουβέν
τες, Νέα 'Τόρκη 1 9 2 1 , 3 -4 , εκδ. « Έλληνικής Σοσιαλιστικής Βιβλιοθή
κης».
Stavnanos, L. St.,4 Balkan Federation, Hamden, Conn. 1964 [= 51944].
------, «Greece. The War and Aftermath», Foreign Policy Reports, 21 (1945),
173-187.
------, «The Jews1 of Greece», Journal o f Central European Affairs, 8 (1 9 4 8 ),
256-26 9.
------, «The Mutiny in the Greek Armed Forces (April 1944)», American Slavic
and East European Review, 9 (1 95 0 ), 302-311.
------, Greece. American Dilemma and Opportunity, Chicago 1952.
------, «The Greek National Liberation Front (EA M )», Journal o f Modern
History, 24 (19 5 2 ), 4 2-55.
------, The Balkans since 1453, New York 1958.
------, Ά πο τή δημοκρατία στη λαοκρατία, 'Αθήνα 1975.

Μ ε τ α φ ρ ά σ ε ις :
Έργατικόν (Κομμουνιστικών) Κόμμα τής 'Αμερικής, Καταστατικόν, μτφ.
«Έλληνικής Έθνικής Φράξιας», Chicago 1925.
Lewis, A. Α., Επιστήμη καί θρησκεία, Chicago χ.χ.
κείμενα στίς έφημερίδες Εμπρός, Έλευθερία καί Έλληνο- Αμερικανικό

Βήμα.
Π η γ ές :
βλ. τόν Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 511 αύτοΰ τοϋ έργου- βλ. άκόμη:
Workers (Communist) Party of America, For a Communist Party o f Action,
New York 1925.

3. Ώ ς Χρ. Ρούτσης δημοσίευσε, μετά τήν επιστροφή του στήν Ελλάδα, rè βιβλίο:
Σοσιαλιστική ανατομία τής παγκόσμιας κρίσης, ’Αθήναι 1932.
4. Γιά τόν πλήρη κατάλογο τών έργασιών του βλ «Register, L S. Stavnanos,
1973), άρ. 2641 τοΰ Hoover Institution- βλ. Ch. C. Palm - 0 . Reed, Guide to the Hoover
Institution Archives, Stanford, Cal. 1980 (στο ίδιο Ίνστιτοΰτο άπόκεινται έπτά άρχειακές συλλογές έλληνικοΰ περιεχομένου). Έπιστολή τοΰ Λ. Σταυριανοΰ (1-9-1959)
διασώζεται στή «Βιβλιοθήκη Κορδάτου».
5 Ή εβραϊκής καταγωγής Rae Dalven (Πρέβεζα 1922 - Νέα Τόρκη 1991)
μετέφρασε ποιήματα τοΰ Έλιγιά (βλ. παραπάνω σ. 462) στήν ’Αγγλική J Eliyia,
Poems, New York 1944 βλ. τής ίδιας. The Jews o f loanmna, Philadelphia 1990.
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------, The Platform o f the Class Struggle, New York 1928.
Jenks, M. [= Wachsoff, V.], The Communist Nucleus. What it is-How it works.
New York 1928.
Lewis, Th., «The Lenin School in Chicago», Workers Monthly, άρ. 4 (Μάιος
1925), 320-3 21 .
ώς πρός τήν « ’Αριστερή ’Αντιπολίτευση»:
Calverton, V. F., «An Open Lelter lo American Intellectuals», Modern Month
ly, άρ. 7 (Μάρτ. 1 934), 8 7 -9 2 .
Communist League of America, War and the 4th International, New York
1934.
Socialisl Workers Parly, Declaration o f Principles and Constitution, New York
1938.
Trotsky, L., Communism and Syndicalism, New York 1931, εκδ. τής Com
munist League of America, πρόλ. τοΰ J. P. Cannon.
----- , «Arl and Politics», Partisan Review, άρ. 5 (Σ επ τ. 1 938), 3-10.
------, «Some Questions on American Problems», Fourth International, άρ. 1
(Αΰγ. 1940), 132-135.

Β ιβ λ ιο γ ρ α φ ία :
βλ. τόν Β ' τόμο, Α' μέρος, σ. 511/512 αύτοΰ τοΰ έργου- βλ. έπίσης:
Cannon, J. P., The History o f American Trotskyism, New York 1944.
Couvaras, C. G., O.S.S. with the Central Committee ofE.A.M., San Francisco
1982.
Fischer, N. - Georgopoulos, N. - Patsouras, L., Continuity and Change in
Marxism, Atlantic Highlands, N.J. 1982.
Foner, Ph. S., History o f the Labor Movement in the United States, IV, New
York 1965.
Ceorgakas, D., «The Greeks in America», Journal o f the Hellenic Diaspora,
XIV , άρ. 1-2 (1 9 8 7 ), 5-53.
Isserman, M., Which side were you on? The American Communist Party
during the Second World War, Middletown, Conn. 1982.
Kasdaglis, M. - Pappas, P., «Α Discussion with Theodore Stamos», Journal o f
the Hellenic Diaspora, IX, άρ. 4 (χειμώνας 1982), 45-52.
MagiL A. B. - North, J., Steve Katovis. Life and Death o f a Worker, New York
1930.
Myers, C. Ashton, The Prophet’s Army. Trotskyists in America, 1928-1941,
Westpost, Conn. 1977.
Παλαιολογόπουλος, Έλληνες, passim.
Papacosma, V., «The Greek Press in America», Journal o f the Hellenic Diaspo
ra, V, άρ. 4 (χειμώνας 1 9 7 9 ), 4 5-61.
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Tselos, G., «The Farmer-Labor Party in Minnesota, 1 9 18-1944», Internatio
nal Socialist Review, άρ. 3 2 (Μάιος 1 971), 94-99.
Valamvanos, G., «A Tribute to Kaldis», Journal o f the Hellenic Diaspora, VI,
άρ. 2 (καλοκαίρι 1 979), 8 9-93.
Vlanton, Ε. (έπιμ.), «Documents: The O .S.S. and the-Greek-Americans», Jo 
urnal o f the Hellenic Diaspora, IX, άρ. 1 -4 (1982).
Zenelis, J. G., «A Bibliographie Guide on Greek Americans», βτό: H. J. Psomiades - A. Scourby (έπιμ.), The Greek American Community in Transiti
on, New York 1982, 266-2 7 0 .

5. Α Υ Σ Τ Ρ Α Λ ΙΑ

To Communist Party of Australia προκύπτει το 192 0 άπο τή σύμπτυξη
ομάδων τοϋ Socialist Labor Party (πού είχε εύθυγραμμισθεϊ με το ιδεολογικό
περίγραμμα τοϋ D. DeLeon), τοϋ Victorian Socialist Party καί τής Socialist
Federation. Σ τά ιδρυτικά του μέλη συγκαταλέγεται ό Νικόλαος Ξενοδόχος
(Ά ράχω βα 1891 - Sydney 1973) πού με όλίγιστους συνιδεάτες του θά
διακινεί το ’Εμπρός τής Νέας Ύόρκης (Κουρμπέτης, Έωθινόν, 2 6 ), ένώ μέ
περισσότερα έρείσματα θά μετάσχει στήν πρωτοβουλία τοΰ «Πλάτωνα»
(1933), μιας πολιτιστικής λέσχης μέ άξιόλογο μορφωτικό εργο. Μιά άνάλογη συσπείρωση Ελλήνων κομμουνιστών σχηματίζεται στή Μελβούρνη κατά
τίς άρχές τής δεκαετίας τοΰ ’3 0 πού θά όριστικοποιήσει το σχήμα της μέ τή
σύσταση τοΰ «Δημόκριτου» (1 9 3 5 ), ένός συνδέσμου πού άποσκοποΰσε στήν
«ταξικήν καί διανοητικήν άνάπτυξιν τών μελών του» (Κουρμπέτης, Έωθι
νόν, 31 ). Κατά τή διάρκεια τοΰ πολέμου άναδύονται παρεμφερείς ένώσεις σ’
ολόκληρη τήν Αύστραλία (όταν πιά ό ελληνικός πληθυσμός θά ξεπερνά τούς
5.000' Tsounis, «From Convicts», 112) πού θά ωθήσουν (1948) στή δημιουρ
γία τής βραχύβιας «Συνομοσπονδίας Ελληνικών ’Οργανώσεων Αύστραλίας» (Κουρμπέτης, Έωθινόν, 46). ’Από τά κείμενα αύτών τών οργανώσεων
μνημονεύουμε τό Δημοχρατιχον Δελτίον, όργανο τοϋ «Δημόκριτου» (άπό τό
1936), καί τό φυλλάδιο: Democritus League, Greek Liberation: ΕΑΜ. The
Liberation Movement in Greece, Melbourne 1944, ένώ ή λογοτεχνική μετάπλαση αύτής τής άγωνιστικής έμπειρίας άποδίδεται άπό τά έργα τοΰ μικρό
τερου άδελφοΰ τοΰ Στρ. Δούκα ’Αλέκου Δούκα (Μοσχονήσια 1 900 - Μελ
βούρνη 1962): Στην πάλη - Σ τά νειάτα, Μελβούρνη 1 9 5 3 - Κάτω άπό ξένους
ουρανούς, Μελβούρνη 1963. Πρβλ. St. Kastamonitis, The Endless Journey,
έπιμ. M. A. Sophocleous, Melbourne 1987. Παραθέτω τή σχετική βιβλιο
γραφία (άρχειακές ένότητες συλλέγονται ήδη άπό τά «Greek-Australian Ar
chives» τοΰ Philip Institute of Technology τής Μελβούρνης):
Allimonos, C. Κ., Greek Communist Activity in Melbourne, 1917-1970, M. A.
Thesis, Melburne 1992.
Connell, R. W. - Irving, T. H., Class Structure m Australian History, Mel
bourne 1980
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Davidson, A., The Communist Party o f Australia, Stanford, Cal. 1969.
Hellenic Studies Forum, Greeks in English Speaking Countries, Melbourne
1993.
Καναράκης, Γ ., Ή λογοτεχνική παρουσία τών 'Ελλήνων στήν Αυστραλία,
’ Αθήνα 1985.
Κουρμπέτης, Σ τ., Έωθινόν. Ή 'ιστορία τής ελληνικής Άριστερας στήν
Αυστραλία, 1915-1955, Μελβούρνη 1992.
Kapardis, A. · Tamis, Α. (έπιμ.), Afstrahotes Hellenes: Greeks in Australia,
Melbourne 1988.
Kourbelis, S., Ethnicity vs Class? A Study o f Greek Radicals in Australia,
1920-1990, M.A. Thesis, Melbourne 1990.
Moss, J., Sound o f Trumpets. History o f the Labour Movement in South
Australia, Adelaide 1985.
Price, Ch. (έπιμ.), Greeks in Australia, Canberra 1975.
Reich, C., Ethnic Identity and Political Participation: The Jewish and Greek
Communities in Australia, Ph.D.Thesis, Monash University 1981.
Σοφοκλέους, Μ. Α., Έλληνοαυστριανά χείμενα, Μελβούρνη 1991.
Sharky, L. - Kuusinen, V., History o f the Communist Party o f Australia, χ.τ.
1942.
Tsounis, M. P., Greek Communities in Australia, Ph.D.Thesis, Adelaide Uni
versity 1971.
------, «The Greek Left in Australia», Australian Left Review 29 (Μάρτ. 1971),
53-60.
------, «From Convicts to Caterers: The Story of Australia’s early Greeks»,
Chromko, 6-7 (19 8 7 ), 109-117.

ADDENDA E T CO RRIGEN D A
στούς προηγούμενους τόμους

τό μ ο ς Α ':
141: Σταυροπούλου, νά προστεθεί:
------, « Ή Ελλά δα καί ή ‘Ανατολική ’Ομοσπονδία», Ούτοπία, άρ.
3 (Σ επ τ.-Ό κ τ. 1992), 41-53.
191: Ντρέτος, νά συμπληρωθεί: [= Πετρακάκης· βλ. τον τρίτο τόμο αύτοϋ τοϋ Ιργου].
τό μ ο ς Β ' , μέρος πρ ώ το :
27, σημ. 12: «Οί διανοητικές», νά προηγηθεϊ: «μέ ψυχήν έξαφνα νορβηγοΰ
intellectuel» (Γρ. Ξενόπουλος, Άθηναι, 2 -1 2 -1 9 0 7 , 1), «ενα κυκε
ώνα νορβηγών intellectuels, μετημφιεσμένων άτέχνως καί άδεξίως
εις Ρωμηούς... μαλλιαρούς» (Γρ. Ξενόπουλος, Παναθηναια, 15-121907, 154), «νορβηγός ίντελλεκτουέλ... νορβηγική ίντελλεκτουελ»
(Π. Βασιλικός, «Γιά ενα άλλο δράμα καί μιά κοινωνία», Ό Νουμας, 24-2 καί 2 -3 -1 9 0 8 ’ τά κείμενα αύτά, κριτικές στίς 'Αλυσίδες
[1 9 0 7 ], αναδημοσιεύονται στό: Δ . Ταγκόπουλος, Οί Αλυσίδες,
έπιμ. Θ. Γραμματάς, ’Αθήνα 1992, 141, 148, 161, 178).
267, σημ. 1: νά προστεθεί στό τέλος: Βλ. έπίσης Γ . Χαλκιάς, Ό ελληνι

κός σοσιαλισμός ήτοι ό σοσιαλισμός άπό έλληνιχης άντιλήφεως,
Άθηναι 1912.
271: Έλληνική Ε τα ιρεία ’Αγροπόλεων, νά προηγηθεϊ:
«Γένεσις άγροπόλεων», Νέα Έποχή, Β ' (1 9 2 5 ), 379-3 8 1 .
298: Σ Κ Ε , Πρός τούς Νέους, νά προηγηθεϊ:
Σ Κ Ε , «Αί έκλογαί καί οί έργάται», Ό Νεο-Κυχλαδίτης, άρ. 1
(1 -11-1922), 4.
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σ. 299: πρίν άπο τό: Μεταφράσεις:
Σκληρός, Γ ., 7ο κοινωνικό μας ζήτημα, Άθηναι 2192 2 , Ικδ. «Σο
σιαλιστικού Κέντρου»,
σ. 300: Αρχείο Κ. Χατζόπουλου' νά προηγηθεϊ: « Αρχείο Γ . Ζιούτου» (μέ
σειρές τών έφημερίδων Σοσιαλισμός καί Κοινωνία).
σ. 318: Γυναίχα, νά προηγηθεϊ:
«Σολωμός καί γυναίκα», Δημοκρατία, 2 3 -1 1 -1 9 2 4 , 4.
σ. 328: στήν 'Ελλάδα, χ.χ.). Νά προστεθεί: Σ τή δεκαετία τοϋ ’2 0 ό Πα
παιωάννου άσπάζεται μετριοπαθέστερες σοσιαλιστικές θέσεις,
δπως τίς προωθεί στούς κόλπους τοϋ Άγροτικοΰ Κόμματος (βλ. το
άρθρο του: « Ή Έπανάστασις καί το Νέον Κόμμα», Κοινότης, 12
καί 1 9 -8-19 2 3 , 4-6) καί τής Δημοκρατικής Έ νώ σεω ς (βλ. Δημο
κρατία, 6-1 1 -1 9 2 6 , 1).
σ. 353: Κροπότκιν, Π., Πρός τούς Νέους, Άθηναι 1918 [μτφ. Γ . Δούμα καί
Σπ. Κομιώτη], νά διορθωθεί: Άθηναι 1917, άρ. 2 τοΰ « Εκδοτικού
Τμήματος» τής Σοσιαλιστικής Νεολαίας Αθηνών1 [μτφ. Γ . Δούμα
καί Σπ. Κομιώτη].
σ. 353: νά προστεθεί ή έξης σημείωση 1:
Ή Σοσιαλιστική Νεολαία διακινεί έπίσης δημοσιεύματα τοΰ Σοσι
αλιστικού Κέντρου Αθηνών καί τής «Έ ν ώ σεω ς» τοΰ Βερολίνου
(βλ. παραπάνω σ. 296, 2 99, 3 1 7, 335 καί παρακάτω σ. 496) καθώς
καί τά Αντικοινωνικά τραγούδια, Άθηναι 1917.
σ. 400: (Σπέρας, Ή άπεργία, passim, νά προστεθεί: «Οί μεταλλωρύχοι τής
Σερίφου», Ριζοσπάστης, 6 -9 -1 9 9 2 , 24-25.
σ. 400:

’Αναγέννησις, νά προστεθεί: -πρβλ. Ντουνιά, Λογοτεχνία, 19).

σ. 496: Φίγνερ, Β ., νά προηγηθεϊ:
------, Ή κατήχηση τών έργατών, μτφ. «Έ ν ώ σεω ς», Βερολϊνον
1914.
σ. 510: Κρίκος, Ά λ ., νά προηγηθεϊ:
Κατσιώλης, Γ ., Τά έγκλήματα τοϋ πολιτισμοΰ, Chicago, 111. 1922.
σ. 510: * Όργάνωσις, Cincinnati, νά προστεθεί: -Νέα Ύόρκη.
σ. 510: Λένιν, Ν., νά προηγηθεϊ:
Gianfrate, G., Ή πατρίδα τών φτωχών, μτφ. Ά ντ. Τώνη, 1922.
σ. 510: ------, Ή σοσιαλιστική άνοικοΒόμησις, νά διορθωθεί:
------ , Ή βιομηχανική ψήφος. Σοσιαλιστική άνοικοδόμησις της κοι
νωνίας, 1920, εκδ. τής Όργανώσεως.
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σ. 5 10: ------, Βιομηχανική ένότης, 192 1 , νά διορθωθεί: 1 920, εκδ. τής Όρ-

γανώσεως.
σ. 510: ------, Τί σημαίνει αύτή ή άπεργία, 1922, νά διορθωθεί: New York
1918.

a. 511: Λοζόφσκυ, Α., Ό Λένιν μέγας στρατηγός της πάλης τών τάξεων,
νά διορθωθεί: Ό Λένιν, ό μέγας στρατηγός τοΰ πολέμου τών τάξε
ων, «Εισαγωγή» τοΰ Al. Bittelman [3 -9 ], Chicago, 111. 1924.
β. 511: Λύβας, νά διορθωθεί: Λίβας.

α. 511: Μάρσυ, Μ., Οικονομολογικές κουβέντες χαί Βιομηχανική άπολυταρχία, 1923, νά διορθωθεί:
Μάρσυ, Μ., Οικονομολογικές κουβέντες, 1920.
------, Βιομηχανική άπολυταρχία, μτφ. X . Χρυσοβέργη, 1920.
σ. 511: Πασκάλ, Π., νά διορθωθεί: Pascal, P., Τά ηθικά άποτελέσματα τοΰ
Σοβιετικού πολιτεύματος, Chicago, 111. 1922.
τό μ . Β ' , δεύτερο μέρος
σ. 139: γιά τίς εκδόσεις, νά προηγηθεϊ:
Τό συνέδρων της Βολωνίας, Άθηναι 1919, εκδ. Εργατικού Άγώ-

νος.
a. 170: Βάργκα, Ε ., νά προηγηθεϊ:
Ά ν τερ ς καί Βάουτερς, ((Τί είνε ή "Ολλανδική Σχολή’», 26 -2 8
[= Anders et Wauters, «Qu’est-ce que l’école hollandaise?», La Corre
spondence internationale, 2 1 -1 2 -1 9 2 1 , 1 05-108].
σ. 171: βλ. έπίσης παρακάτω σ. 180, νά προηγηθεϊ:
αύτοτελώς (έκδόσεις ((Σοσιαλιστικοΰ Βιβλιοπωλείου»):
Blum, L., Τι είναι οΐ σοσιαλισταί, Άθηναι 1922.
Λαφάργκ, Π., Κομμουνισμός καί οικονομική έξέλιξις, Άθηναι
1922.
Ντεβίλ, Γ ., Πώς έδημιουργήθη τό κεφάλαιον, Άθηναι 1922.
σ. 202: Λουνατσάρσκη, Ά ., Ή έκπαίδευσις εις τήν Ρωσσίαν, Άθηναι
1921, νά προστεθεί: εκδ. τοΰ Σ Ε Κ Ε (Κ ).
σ. 213: ABC o f Communism, London 1922]. Νά ακολουθήσει:
Κολοντάι, Α., Ή οικογένεια στό κομμουνιστικό κράτος, Αθήνα
1923.
Ντεβίλ, Γ ., Πώς έσχηματίσθη τό προλεταριάτον, Αθήνα 1923.
------, Συνεργασία καί βιομηχανική έπιχείρησις, Αθήνα 1923.
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σ. 225: περιλαμβάνονται, νά προηγηθεϊ:
------, Βιβλιάριο μέλους. Μαζί με τό Καταστατικό τοΰ κόμματος

και τις θέσεις γιά την αναδιοργάνωσή του έπί τη βάσει τών πυρή
νων, Άθηνα 1925 [πρβλ. «Το πρώτο Καταστατικό», έπιμ. Χρ.
Τσιντζιλώνη, Κομμουνιστική Επιθεώρηση, Μ άρτ.-Ά πρ. 1992,
72-75].
------, «Εγκύκλιος» [1 4 -1 2 -1 9 2 4 ], έπιμ. Χρ. Τσιντζιλώνη, Κομ

μουνιστική ’Ε πιθεώρηση, Σ επ τ .-Ό κ τ . 1992, 89-92.
σ. 225: Ανθρώπινος, Ζ .,1 νά προστεθεί ή έξης υποσημείωση:
1.
Βλ. έπίσης τοΰ ψευδώνυμου συγγραφέα: «Βαντερβέλντε ό προδό
της», Ριζοσπάστης, 1 8 -9 -1 9 2 4 , 1.
σ. 225: βάσει τών πυρήνων», Δ ' (1 9 2 4 ), 3 9 5 -3 9 7 [=Τό τρίτο έκτακτο,
138-, νά διορθωθεί: [= Τό τρίτο έκτακτο, 138σ. 228: Κόρς, Κ., Τό έγχειρίδιο... 1925, νά διορθωθεί: 1924.
σ. 228: στον Ριζοσπάστη, νά προηγηθεϊ:
Κροπότκιν, Π., Πρός τούς νέους, Αθήνα 41925, έκδ. «Σοσιαλιστι
κού Βιβλιοπωλείου»,
σ. 231: νιστική Κοινωνία») έρμηνεύει το «ένιαΐο μέτωπο», νά προστεθεί:
(βλ. το άρθρο του: «Πάνω στο ένιαΐο μέτωπο», Ριζοσπάστης, 2 2-61 9 2 3 ,1 ).
σ. 278: Κομμουνιστική Διεθνής, Οι θέσεις καί το καταστατικόν, Άθηναι
1921, νά διορθωθεί:
Κομμουνιστική Διεθνής, Οι θέσεις και τό Καταστατικό, Έ κδ. Τμή
μα τοΰ Σ Ε Κ Ε (Κ ), Αθήναι 1921.
σ. 279: ------, Θέσεις καί άποφάσεις τοϋ IV Παγκοσμίου Συνεδρίου, Άθηναι
1923, νά διορθωθεί:
------, Α ί θέσεις xai άποφάσεις τοϋ IV Παγκοσμίου Συνεδρίου, μτφ.
Ε . Παπαναστασίου, Αθήνα 1923.
σ. 279: ------, Τό κομμουνιστικό πρόγραμμα, Αθήνα 1924, νά διορθωθεί:
------, Τό κομμουνιστικό πρόγραμμα. Σχέδιο προγράμματος ψηφι

σμένο άπό τό πέμ7ττο παγκόσμιο συνέδριο, μαζί μέ τό νέο Κ ατα 
στατικό, Αθήνα 192 4 , παράρτημα τής Κομμουνιστικής ’Επιθεώρησης.
σ. 299:

Ή Πρωτομαγιά, Αθήνα 1919, νά συμπληρωθεί: 21923.

σ. 299: βλ. άκόμη:, νά ακολουθήσει:
’ Εργατικόν Κέντρον Π ατρών, Υπόμνημα διά τό Πρώτον Πανελλαδικόν Συνέδριον ’Αθηνών, Πάτραι 1918.
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Γ Σ Ε Ε , Καταστατιχόν , Άθηναι 1920.
Άκριβόπουλος, Ε ., Ή χατεύθυνσις της 'Ομοσπονδίας Σιδηροδρομι
κών, Άθηναι 1923, Ικδ. «Σοσιαλιστικού Βιβλιοπωλείου».
. 300: για τά κείμενα, νά προηγηθεϊ:
βλ. έπίσης:
Τσικλιτήρας, Σ τ., Έκμετάλλευσις κεφαλαιοκρατών. Θύματα στα
φιδοπαραγωγοί, Καλάμαι 1923.
Βιβλιοθήκη Καπνεργατικής 'Ομοσπονδίας τής 'Ελλάδος, 7ο ζήτη
μ α της εξαγωγής τών ανεπεξέργαστων καπνών, Θεσσαλονίκη
1924.
. 300: Θέσεις χαί αποφάσεις τοϋ δευτέρου συνεδρίου, Αθήναι 1923, νά
συμπληρωθεί:
πρόλ. Α. Λοζόφσκυ, μτφ. Λ. T ., «Δυο λόγια για τόν αναγνώστη»
τοϋ Σ. Μάξιμου, Άθηνα 1923, «Βιβλιοθήκη τής Γενικής 'Ομο
σπονδίας».
. 332: Αλεξίου, Ά λ ., νά προηγηθεϊ:
------, «Σχέδιο άγροτικοΰ προγράμματος» [Ία ν . 19 2 5 ], Κομμουνιστιχή Επιθεώρηση, Μ άιος-Ίούν. 1992, 8 9 -9 5 .
. 340: Ο Σ Ε Ν Ε , νά προηγηθεϊ:
άπό τό ’Εκδοτικό Τμήμα τών Νεολαιών:

Ή Πρωτομαγιά. 'Ιστορία, σκοπός, άποτελέσματα, Άθηνα 1919
(άρ. 8· βλ. καί παραπάνω σ. 299).
Τό βιβλίο τοϋ εργάτη, Άθηνα 1919 (άρ. 9).
. 342: Πουασσόν... 1918, νά συμπληρωθεί: 21919.
. 342: Γκέντ, Ί . , Ό χολλεχτιβισμός, νά συμπληρωθεί: ΤΙ ζητάμε. Ό

χολλεχτιβισμός.
. 342: στή Ν εολαία :, νά προηγηθεϊ:
Ούΐλλιαμς, Α. (βλ. παρακάτω σ. 378).
. 364: ’Ορφανός, Φ., νά προηγηθεϊ:
’Επίστρατοι Κομμουνιστές τοΰ Μ ετώπου, Γ ια τ ί πολεμήσαμε, Μ έ
τωπο Μι. 364: μάτων Στρατοΰ, Αθήνα 1924, νά συμπληρωθεί: ,μ’ ένα λόγο τοϋ Ε.
Μπαρμπύς, Άθηνα 1924, £κδ. Παλαιοϋ Πολεμιστοΰ.
. 3 64 , σημ. 1: καί αύτοτελώς: νά προστεθεί: Κατηγοροϋμε, Άθηνα 1919).
. 369: Κωνσταντινούπολη 190 0 - Άθηνα 1946), νά διορθωθεί: Κωνσταν
τινούπολη 1895 - Άθηνα 1956).

712

ADDENDA ET CORRIGENDA

σ. 370: («Μιά διάλεξη», ΙΗ ' , 1 921, 2 3 2 ), νά προστεθεί: πρβλ. «Γράμμα
μαϊμούς πρός μεταφυσικήν μαϊμοϋν», Ι.Χ ., της ’Αθήνας, Διανόηση,
1,
1925, 8 -1 3 ).
σ. 370: Λογοτεχνία, νά προηγηθεϊ:
Διανόηση, 1 (1 9 2 5 ’ βλ. Ντουνιά, Λογοτεχνία, 34).
σ. 370: Λαπαθιώτης... 3, νά συμπληρωθεί: (πρβ) «Τραγούδι για το ξύπνη
μα τοϋ προλεταριάτου», Νέοι Πρωτοπόροι, 1, 193 2 , 8 7 , κα'ι «Συ
νέντευξη», 2, 1933, 26).
σ. 378, σημ. 2: Ταμπαράν... 1922, νά διορθωθεί: 1921, καί νά συμπληρω
θεί: Λ. ’Αντρέγιεφ, Λευτεριά, μτφ. Ν. Καστρινοΰ, 1922.
σ. 392:

Ή χατηχησις τών χωριχών, ’Αλεξάνδρεια 1921, ’Αθήναι21924, νά
Ή χατηχηση τών χωριχών, ’Αθήνα

διορθωθεί μετά το 1921:
21924.
σ. 415:

Έργατιχή, νά προηγηθεϊ:
Γιαννουλάτος, Σ ., Έ να χαθηχον, ’Αθήναι 1922, Ικδ. Νέας Ζωης.

σ. 443, σημ. 1 : νά προστεθεί στο τέλος: Βλ. καί τάν έπόμενο τόμο αύτοΰ τοϋ
έργου.
σ 481: Αύγήτας, νά προστεθεί: [=Σιδερής].
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Άλιφέρης, Κ. Δ. 541
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Άλτμαν, Γ. 400
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Άναστασιάδης, Κ 18,3 7 6 ,5 0 7 ,5 0 # ,
586, 587
Άναστασιάδης, Χρ. 18, 262 482, 490,
491,493, 496,513, 5 1 5 ,5 2 9
Άναστασόπουλος, Π 3 27,372
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Άντωνιάδης [ = Άναστασιάδης], Κ.
495, 508
Αντωνίου, Δ 510
Άξελός, Λ. 476, 480
Άξιώ τη, Μ. 89, 256, 257, 307, 368,
441,442, 447, 697
Άουσλέντερ, Φ. 457
Άπέκας [ = Ψυχογιός], Κ. 420, 508,
563, 564, 628
Αποστολίδης, Θ. 520, 586, 596
Άποστολίδου, Β. 18, 430, 649
Άποστολοπούλου, Ν. 310
Αποστόλου, Η. 307, 393, 407, 418
Αποστόλου Λ. 37, 76,132, 256, 278,
289, 327, 347, 364, 382, 383,
387, 388, 389, 393, 418, 452,
493,515,528 (βλ. καί Apostolou, L )
Αρβανίτης, Ά . 364
'Αρβανίτης, Π. 250

Αργυριάδης, Π. 640
Αργυρίου, Α. 1 8,218, 4 4 7 ,6 49
Αρδην, Γ 364
Αριανός, Ν 363
Αριστοτέλης 551, 617
Αρκ-ινός [ = Ζεύγος, Γ.] 343, 344
Ασημίδης, Γ. 56, 72, 376, 532
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Αστέρης, Κ. 596, 611
Αστέρης, Φ. 299
Ασώκας, Α. 363
Ατρείδης, Π. [ = Σωμερίτης, Στρ.] 561
Ατσάλης, Α. 285
Αττλη, Κ [ = Attlee, Cl.] 599
Αύγέρης, Μ. 88, 90, 327, 388, 407,
441, 442, 447, 448
Αύγήτας [ = Σιδερής], Κ. 248, 278,
285, 712
Αύγουστίδης, Α 281

Βαβίλωφ, Σ. 79, 398, 401
Βάδης [ = Κρητικός], Γ. 688
Βαλέσκαφ, Π. 380
Βαλέτας, Γ. 67, 357, 418, 441, 442,
443, 446, 447
Βαλιούλης, Σ. 609
Βάλληνδας, Γ'. Κ. 24, 233
Βαλόν, Ε. 400 (βλ. καί Wallon, Η.)
Βαλσαμάκης, Ν. 466
Βαμβακάς, Γ. 514
Βαμβέτσος, Α. 574, 613 (βλ. καί
Wamwetzos, Α.)
Βαντερβέλντε, Ε 371, 551, 710 (βλ.
καί Vandervelde. Ε.)
Βάουτερς 405, 709 (βλ. καί Wauters)
Βαρβαρέσος, Κ. 160, 600
Βάργκα, Ε. 260, 368, 370, 398,451,
480, 646, 678 (βλ. καί Varga, Ε )
Βάρδης, Π. Ζ. 601
Βάρδης, Π. Σ. 369
Βαρίκα, Ε. 469
Βαρίκας, Β. 82, 127-128, 441, 508,
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623, 634, 659, 670
Βάρκας [ = Οίκονομίδης], Ο. 386
Βάρναλης, Κ 81, 86, 91, 127, 144,
195-201, 231, 327, 383, 388,
405,
406, 420, 421, 422, 423,
425, 441, 443, 447, 448, 508,
6 1 8 ,6 2 0 ,622-626,660,685,701
Βαρυπάτης, Β. 521
Βαρών, Ο. 299
Βασδέκης, Γ. Α. 446, 473
Βασιλειάδης, Γ. 279, 670, 696
Βασιλείου, Β. [ = Μπαρτζιώτας, Β.],
279, 289, 296, 375
Βασιλείου, Β. 692
Βασιλέσκο 386
Βασιλικός, Π. 558, 567, 707
Βάτης, X. 270, 362, 583, 671
Βατυλιώτης, X. 670
Βαφειάδης, Κ. 580
Βαφειάδης, Μ. 37, 253
Βεάκης, Αίμ. 368, 443
Βεζανής, Δ. 618
Βέης, Ν 469, 471
Βελιαρούτης, Λ. 472
Βέλμος, Ν. 402, 641
Βενιζέλος, Ε. 21, 112,1 1 3 ,1 4 3 ,1 5 3 ,
182, 219, 343,377
Βέρας, Β. [ = Στίνας, Α.] 522
Βεργόπουλος, Κ 683
Βερέμης, Θ. 233
Βερενίκης [ = Μέξης], Δ. 641
Βερναρδάκης, X. 233
Βέτας, Φ. 299, 383
Βήτας, X. 368
Βήττα [ = Γιωτόπουλος, Μ ], 133,
510, 527
Βίγλας, Κ. 420
Βιζυηνός, Γ. 445
Βιλιέρης, Θ. 91, 443
Βίρκας, Γ. 403
Βισίνσκυ, Α. 261, 397
Βισίνσκυ, Π. 392, 399
Βιτσώρης, Γ 117, 129, 130, 494,
507, 522

Βιτφόγκελ, Κ. 424 (βλ. καί Wittfogel,
Κ)
Βλαντάς, Δ. 2 6 2 ,2 6 3 ,2 9 9 ,3 8 3 ,6 7 4
(βλ. καί Vlandas, D )
Βλάσση, Π. 306, 408, 418
Βλατάς, Α 285
Βλάχος, Ά γ. 564, 627
Βλάχος, Γ 596
Βλάχος, Χρ. 347
Βλάχωφ, Δ. 379
Βλησίδης, Θ. 341
Βλιζιώτης, Θ. 452, 453, 457, 459
Βοβολίνης, Ί . 367
Βογιάζος, Α 430
Βογιατζάκης, Μ. 507
Βογιατζάκης, Σ. 420
Βογιατζής, Α. 541, 564, 574, 595,
596, 598, 608, 609
Βολανάκης, Λ. 403-404, 629
Βόλγκιν, Β 397
Βόλφ, Φρ. 688
Βορέας, Θ. 344
Βορεινός, Α. [ = Κωνσταντινίδης, Γ.]
376
Βορεινός, Β. 373
Βορεινός, Γ. 297
Βορεινός, Ν. 464
Βορεινός, Σ. 420
Βόρειος [ = Μάξιμος], Σ. 478, 609
Βουρνάς, Τ. 234, 347, 388, 443
Βουτυράς, Δ. 84, 430, 453, 459
Βράχος, Κ. 296
Βρεττάκος, Ν. 9 4 ,9 6 , 441, 442, 447
Βρεττός [ = Σκλάβος], Κ. 213, 296,
3 6 8 ,3 6 9 ,4 8 0 ,5 9 6 ,611, 6 2 7 ,645
Βρισιμιτζάκης, Γ. 685

Γαβριηλίδης, Κ. 574, 607, 608, 665
Γάιος, Χρ. 421, 444
Γ αϊτάνου-Γ ιαννιοϋ, Ά . 135, 141,
550, 551
Γ αλέος, Μ. 596
Γανιάρης, Χρ. 441
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Γαρουφαλιάς, Π. 568, 609
Γεμιστός, Γ. 211
Γεναράπουλος, Ί . 406
Γεννήματος, Ί . 460
Γερακάρης, Μ. Κ. 533
Γεωργαλάς, Γ. 299, 443
Γεωργιάδης, Ά . Γ . 539
Γεωργιάδης, Β. 685
Γεωργιάδης, Γ. Ά . 4 6 ,1 0 5 ,137-139,
148,231, 2 6 2 ,3 4 9 ,538-542,652
Γ εωργιάδης, Λ. 426
Γεωργίου, Β. 2 6 3 ,284-285,287,345,
368, 375, 383 (βλ. χαί Georgiou,
V.)
Γεωργίου, Μ. 426
Γεωργίου, Τ. 261
Γεωργίου, X. 673
Γεωργούλας, Μπ. 496
Γεωργούλης, Κ. Δ. 176, 177, 616617, 618
Γιαβόπουλος, Ν. 660, 677
Γιαμογιάννης, Δ. 142, 547, 553, 556,
557, 559, 564
Γιανέλης, Κ. 421, 622
Γιαννακάκης, Μ. 327
Γ ιαννακάκης, Σ. 670, 682-683, 685
Γιαννακίπουλος, Στ. 257
Γιαννίδης, Π. 564
Γ ιαννιός, Ν. 139-141,14 2 ,231, 537,
547-554, 555, 557, 559, 566,
577, 5#0,613,63 4 ,6 3 9 ,6 7 8 (βλ.
καί Yianmos, Ν.)
Γιαννίπουλος, Θ. 450, 608
Γιαννίπουλος, Π. 657
Γιαννουλάτος, Σ. 712
Γιανουλίπουλος, Γ. 234, 262
Γιαροσλάβσκη, Α. 386
Γιαταγάνας, Ξ. 239
Γιατσόπουλος, Π. 4 74 ,4 7 5 ,4 7 6 ,531,
634
Γιέγκολιν, Α. 398
Γιούλης, Α. 685
Γ ιοΰντιν, Π .33,80,85,89,261,326,

379, 399, 400, 424, 429, 677
Γιούρινετς, Β. 409 (βλ. καί Junnetz,
W.)
Γιώτης, Δ. 457
Γιωτάπουλος, Δ. 124,12 9 ,1 3 0 ,1 3 1 ,
1 3 2 ,50 7 ,5 1 3 ,5 2 3 ,527,528,611
Γ καίτε, Β. 424, 479 (βλ καί Goethe,
W.)
Γκάκ, Γ. 397, 399, 400
Γκαρμούνωφ, Β 430
Γκαροντύ, Ρ. 397,399 (βλ. καίΰβΓβιιdy, R.)
Γκάρντ, Δ. 424
Γκαρύ, Ρ. 469
Γκατίβσκη, Λ. 260
Γκέντ, Ί . [=Guesde, J ] 582, 711
Γκίκας, Π. [=Τσιριμώκος, Ή .], 219,
220-221, 231, 547, 565, 568,
628, 635, 652, 653-656
Γκοβόστης, Κ. 203, 363, 364, 507
Γκίλντεριχτ, Σ. 91, 446
Γκίλφης, Ρ. 421
Γκάπνερ, Σ. 289
Γκοριάνωφ, Μ. 398
Γκόρκι, Μ. 84, 364, 366, 398, 404,
406, 409, 419, 420, 422, 424,
427,430, 4 4 6 ,47 1 ,6 3 0 ,6 6 0 (βλ.
καί Gorki, Μ.)
Γκάρλωφ, Ά . 297
Γκίτβαλντ, Κ. 379, 392
Γκάτοβος, A. Ν. 447
Γκούρας [ = Μηλιάδης], Γ. 652
Γκούριεφ, Γ. Α. 409, 425
Γκοφστέττερ, Ί . 371
Γκρέκο, 222, 657, 658
Γκρέκοφ, Μ 400
Γκρέτε, X. 309
Γκριτζώνας, Κ. 314, 691
Γλαβίνις 379, 669
Γλαύκος, Α. [ = Παπακωνσταντίνου,
Θ.] 634, β ω
Γλαφυρός, Μπ. 216, 421
Γλέζος, Μ 388

I ΟΝΟΜΑΤΑ
Γληνός, Δ. 4 0 ,7 4 ,7 6 ,8 3 ,8 4 ,8 7 ,1 0 1 ,
102, 104, 144, 146, 171-195,
196, 211, 221, 231, 250, 252,
253, 255, 256, 288, 305, 345,
347, 357, 369, 375, 383, 384,
389, 390, 408, 418, 421, 424,
425, 427, 443, 444, 448, 450,
454, 457, 464, 465, 466, 467,
468, 469, 472, 550, 562, 599,
614-622, 653, 656, 665, 692
Γνευτός, Ν. 368
Γοΰλος, Κ. 611
Γραμματάς, Θ. 707
Γραμμένος, Μπ. 262
Γρανίτης, Β. 508
Γρανίτης, Π. 450
Γρηγοράτος, Γ. 376
Γρηγοριάδης, Θ. 693
Γρηγοριάδης, Σ. 251, 388
Γρηγορογιάννης, Α. 154, 156, 157,
159, 160, 162, 224, 566, 587,
5 8 8 ,595,596-597,604-606,611,
613
Γρυπάρης, Ί . 444, 446
Γυφτοδήμος, Κ. 255

Δαγκλής, Σ. 461
Δαλαβάγγας, Δ. 587
Δανιηλίδης, Δ. 137, 342, 458, 536,
53 7 ,6 1 1 ,6 7 8
Δαρβίνος, Κ. 182,380 (βλ. καί Ντάρβιν, Κ.)
Δασκαλάκης, Ε. 420
Δαφνής, Γ. 234
Δβόρκιν, Ί . 379
Δεδούσης, Β. 177, 617, 618
Δελαζάνος, Η. 553
Δεληγιάννη-Άναστασιάδης, Γ. 447,
509
Δέλμης, Π. 97, 383, 388
Δελμουζος, Α. 197, 453, 454, 459,
466, 685
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Δέλτας, Κ. Δ. 279
Δεμίρης, Φ. 262
Δέπος, Γ. 609
Δερβίσογλου, Ά . 521
Δέρβος, Δ 5 08,510
Δερτιλής, Λ. Β. 613
Δεσποτόπουλος, Ί 450
Δεσποτόπουλος, Κ. Γ. 533
Δεσποτόπουλος, Κ. Δ. 691
Δεσποτόπουλος, Κ. Ί . 141,288,289,
441, 443, 470, 471, 472
Δεσποτόπουλος, Κ. X. 511
Δευτεραΐος, Β. 511
Δημάκης, Κ. 383, 388, 450
Δημάκος, Γ. 685
Δημάκος, Μ. 509
Δημαράς, Ά . 234
Δημαρδς, Κ. Θ 19
Δημητράκης, Δ. Α 701
Δημητρακόπουλος, X. 460
Δημητράτος, Ά . 151, 262, 556
Δημητράτος, Π. 456, 467, 540
Δημητρδς, Ή. 611
Δημήτρης, Ά 673
Δημητριάδης, Δ. 607
Δημητρίου, Ά 272, 388, 401
Δημητρίου, Έ 309, 363, 403
Δημητρώφ, Γκ 26, 226, 260, 265,
271, 274, 382, 539 (βλ. καί Dimi
trov, C.)
Δημόκριτος 41
Δημοτικός, Θ. 457
Δήμου, Γ. Γ. 443, 450
Διαμαντίδης, Π. [ = Γεωργούλης, Κ.
Δ.] 421
Διδάχος, Γ. 577
Δοξαρδς, Π 657
Δούκας, Ά . 705
Δούκας, Στρ. 441, 442, 448, 705
Δούμας, Ά . 369, 370
Δούμας, Γ. 371, 469, 708
Δραγούμης, Ί . 616, 635
Δράκος, Θ. 583
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Δρομάζος, Σ τ. 91, 347, 443

'Εκάεργος [=Σέρβας, Πλ.] 672
’Ελευθερίου, Ά . [ = Βουρνδς, T.] 441,
470
’ Ελευθερίου, Λ. 2 4 ,2 9 3 ,3 0 0 ,3 93,600
Έλευθεράπουλος, Ά . 182, 551, 574575, 620
'Ελεύθερος, Φ. 575
Έλευθερουδάκης, Κ. 446
Έλεφάντης, Ά . 71, 234, 249, 263,
269, 295, 314, 327, 482
Έ λιγιά , Γ. 82, 238, 408, 409, 462,
702
Έλυάρ, Π. 446
•Ελύτης, Ό . 218, 219, 649
Έ νγκελς, Φ. 3 3 ,3 7 ,5 7 ,6 9 ,7 3 ,7 8 ,8 5 ,
157, 258, 259, 261, 262, 298,
326,
330, 331, 337, 340, 348,
354, 360, 362, 363, 367, 368,
369, 370, 379, 394, 396, 399,
409,
425, 497, 511, 560, 597,
628, 630, 635, 639, 640, 641,
643, 673 (βλ. καί Engels, F.)
'Επίκουρος 41
Έ πιτροπάκη, Μ. 310
"Ερεμπουργκ, Ή . 260, 425, 446
Έ ρκολι [=Togliatti, P.] 258
Εύαγγελάπουλος, Ν. 477, 644
Εύγενίου, Α. 676
Εύελπίδης, Χρ. 91, 144, 219, 220,
234, 288, 443, 576, 581, 597,
613, 652
Ευσταθίου, Β. [= Ά σημίδης, Γ.] 3 76

Ζαγαντσιάνος [ = Ζαβιτσιάνος,
439
Ζάχχας, Ά 450
Ζακυθηνάς, Δ. 338
Ζάρκας, Γ. 368, 408, 420, 442

Κ.]

Ζάρρας, Ί . 409
Ζασλάφσκυ, 386
Ζαχαρακόπουλος, Τ. 556, 557, 558
Ζαχαριάδη, Ρ. 306, 308, 309, 393
Ζαχαριάδης, Ν. 1 7 ,2 6 ,2 8 ,31, 3 2 ,33,
3 6 ,3 7 ,3 9 , 4 0 ,4 1 , 50 -5 6 ,6b, 67,
6 9 ,7 4 ,7 5 ,7 8 , 7 9 ,8 0 ,5 9 ,9 3 , 97,
132, 165, 167, 193, 211, 224,
226, 229, 245, 248, 250, 251,
253, 255, 261, 297, 300, 309,
313, 314, 319, 324-340, 345,
360, 373, 376, 382, 384, 387,
388, 389, 391, 393, 395, 397,
443, 448, 527, 529, 534, 673,
675,685, 701 (βλ καί Zachariadis,
Ν.)
Ζαχαρίας 224
Ζαχαράπουλος, Ί . 210
Ζαχαράπουλος, Κ. 421, 424
Ζεβγάς, Ά . 81, 202, 203-204, 215,
231, 364, 403, 404, 628, 629633,
635, 676, 678
Ζέβγος, Γ. 3 4 ,3 9 ,4 1 , 4 2 ,4 4 , 56-65,
6 6 ,7 0 , 74, 75, 9 0 ,2 5 2 ,2 5 3 ,255,
327, 340-355, 328, 384, 386,
388, 393, 395, 448, 672 (βλ. καί
Ζεύγος, Γ.)
Ζέικος, Γ. 553
Ζενέφσκι, Ί . 258
Ζέπος, Δ. 385, 599
Ζερβάς, Ί . 622
Ζέρβας, Ντ. 272, 376
Ζερμπίνης, Στρ. 683, 684, 685, 697
Ζερόμ [= Jérôme] 492
Ζεύγος, Γ. 36, 41, 56-65, 206, 229,
248, 250, 271, 272, 279, 285,
340-355, 376, 418, 421, 424,
480, 489, 534, 536, 634, 635,
638, 641
Ζεύγου, Κ. 60, 307, 347, 378, 390,
395, 675
Ζηνάβιεφ, Γ. 2 7 ,1 2 1 ,1 3 1 ,2 5 9 ,3 7 9 ,
394, 409, 474, 491 ,5 2 3 , 531
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Ζήνων, 445
Ζήρας, Ά . 623
Ζήσης, Π. 471, 5 3 6 ,618 (βλ. καί Z.s«*. Ρ )
Ζιαρτίδης, Ά . 673, 676
Ζιοΰτος, Γ. Δ. 224, 255, 260, 261,
262, 326, 347, 357, 358, 384,
387, 388, 430, 466, 520, 581,
609, 663, 697, 708
Ζίντ, Ά . [=Gide, Α.] 445
Ζίντ, Σ [=Cide, Ch.] 551
Ζίς, Α. 400
Ζντάνωφ, Ά . 88, 90, 261, 400, 425
Ζολωτας, Ξ. 168,344,596, 609,6 1 0
Ζορμπαλίς, Στ. 269, 288, 300, 301
Ζορμπαλής, Κ. 376
Ζωγράφος, Ζ. 255, 346, 384, 388
Ζωηρός, Λ. 279, 376
Ζωΐδης, Γ. 263
Ζωιτόπουλος, Γ. 273, 362 (βλ. καί
Ζιοΰτος, Γ. Δ.)
Ζωιτοπούλου, Π. 310
Ζωρές, Ζ. 258, 362, 371, 409, 565,
5 67,581, 582,654 (βλ. καί Jaurès,
J.)

Ηλιάδης, Γ. 537
Ηλιάδης, Δ. 530
Ηλιού, Ή . 288, 388, 450
Ηλιού, Φ. 18,63, 34 7 ,615,619,620,
622
Ηράκλειτος 41
Ηστσένκο, Τ. 319, 365, 638

Θαλής 79
Θαλής, Φ. 296
Θαλής [=Θεοδωρίδης], X. 389, 443
Θανασέκος, Γ. 608
Θεοδωρακόπουλος, Ί . Ν. 613
Θεοδωράτος, Γ. 507
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Θεοδωρίδης, X. 94,98,19 2 ,2 8 8 ,3 8 4 ,
3 9 1 ,4 2 0 ,4 4 1 ,4 4 3 ,4 4 5 ,4 4 8 ,450,
467, 469, 470, 617
Θεοδωρόπουλος, Π. Ί . 453
Θεοδωροπούλου, Ά 614, 618
Θεοδώρου, Σπ. 644, 660
Θεμελής, Γ. 515
Θέος, Κ. 277, 279,2 8 0 ,281, 314,376,
384, 389, 483
Θεοτοκάς, Γ. 221,42 3 ,5 3 3 ,6 5 3 ,7 0 0
Θεοτόκης, Κ. 444
Θεοφανίδης, Φ. 290
Θεόφιλος 445
Θρακιώτης, Κ. 421
Θρύλος, Α. 199, 619
Θωμαδάκης, Θ. 508

’Ιακώβου, Π. 676, 677
’ Ιβάνωφ, 8 . 400
Ί δ α ς 146,619 (βλ. καίΔραγούμης, 1 )
' Ιερόπαις, Έ . 499
' Ιμβριώτη, Ρ. 101,104,177,288,295,
3 0 6 ,3 1 0 ,452,453-454,457,459,
46 7 ,468,469,470, 47 2 ,551,618
Ίμβριώτης, Γ 90, 94, 443, 459, 472,
641
Ίορδανίδης, Ί . 101, 259, 288, 452,
454-455, 457, 459, 691
' Ιορδανίδου, Μ. 18, 401, 461
Ίσκρας, Ά . [ = Πουρνάρας, Δ.] 579,
581
Ίστράτι, Π. 274, 403, 404, 409, 481,
628 (βλ. καί Islrali, Ρ.)
Ίψεν, Ε. 403, 452
’ Ιωακείμ Κοζάνης 608
Ίωαννίδη, Έ . 271, 384, 389, 447
’ Ιωαννίδης, Ά . 499
’ Ιωαννίδης, Γ. 235,255,348,358,376,
386,
387, 389
Ιωαννίδης, Ε. 673, 698
Ιωαννίδης, Ί 548,553
Ιωαννίδης, Π 683
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Ίωάννου [ = Ράπας, Λ.] 688
Ίωάννου, Τ. 699
’ Ιωάννου, Φ. 672, 674
Ί ω ν [ = Προκοπίου, Α.] 657

Κ. [=Ζαχαριάδης, Ν.] 319, 376, 522,
534, 561, 564, '634
Καβαλλιέρος, Έ . 510
Καβάφης, Κ. 238, 421,423
Καζαβής, Ί . 670, 700
Καζάκος, Ά . 557, 565
Καζαντζάκη, Γ. 81, 287, 403, 405,
407,419, 449,613,6 1 4 ,6 1 8 ,6 6 0
Καζαντζάκης, Ν. 94, 173, 174, 175,
1 7 6 ,177,178,179,1 99 ,2 8 8 ,289,
403,405,40 7 ,4 4 2 ,588 , 6 0 8 ,616,
618-619, 627, 685
Κάιμς 531, 532
Κακογιάννης, Γ. 672
Κακομανώλης, Γ. 136, 536
Καλαμάρης, Ν. 217, 649
Καλαντζόπουλος, Κ. 588
Κάλας, Ν. 218, 219, 650
Καλδής, Ά . 699/700 (βλ. και Kaldis,
Α.)
Καλίνιν, Μ. 90, 261, 446
Καλιτσουνάκις, Δ. 136-137,178, 450,
535-536
Καλλέργης, Στ. 566, 594
Καλλιαρέκος, Σ. 685
Καλλικράτης 391
Καλομοίρης, Ί . 141, 541, 547, 551,
557, 559, 609
Καλύβας, Ν. 557
Καμένεφ, Λ. 396
Καμμάρι, Μ. 677
Κάμπος, Β. 121, 491
Καμπίτης, Γ. 699
Καμπούρογλου, Δ. 220
Καναράμης, Γ. 706
Κανάρης, Κ. 138
Κανδύλη, Έ 470

Κανελλύπουλος, Ά . 602
Κανελλύπουλος, Π. 26, 35/36, 168,
2 0 5 ,20 6 ,3 42 ,3 4 6 ,4 2 3 ,6 0 0 ,613,
635
Κανονίδης, Γ. 693
Κανονίδης, Θ. 691
Κάντ, Έ . 550 (βλ. καί Kanl, I.)
Καντδς, Κ. 376
Κάουτσχι, Κ 365,366,368,370,394,
3 9 5 ,5 1 1 ,5 5 1 ,5 5 9 ,5 63,571,582
νβλ. καί Kautsky, Κ.)
Κάουτσχι, Λ. 551
Καραβίδας, Κ. 141, 408, 551, 576577, 619, 660
Καραγιάννης, Ό . 683
Καραγιάννης, Σ 235
Καραγιώργης, Κ. 37, 255, 327, 382,
384, 3 8 9 ,3 9 3 ,4 1 9 ,4 5 0 ,6 7 0 (βλ.
χαί Γυφτοδήμος, Κ.)
Καράχαλος, Ξ. 369, 446
Καραλής 296
Καραντηνάς, Ν. 299
Καραντώνης, Ά 215, 649
Καραντώνης, Ά . 253
Καρασχόγιας, Β. 476
Καραχρίστος, Ν. 453
Καρβούνης, Ν. 8 1 ,8 5 ,1 4 4 ,2 5 9 , 288,
2 9 5 ,3 8 9 ,418,421, 441,444,534,
613
Καρθαιος, Κ. 84, 421
Καρχαβίτσας, Ά . 91, 443
Καρμανιόλας 272, 376
Καρντέλι, Έ . 398
Καροΰζος, Χρ. 174, 175, 176, 177,
370,
444, 616, 618, 619
Καρπόζηλος, Ά . 692, 693
Καρπόζηλου, Μ. 454, 692, 693
Καρτάλης, Γ. 169
Καρύδης, Ν. 447
Καρυωτάκης, Κ. 91, 128, 238, 403,
445,623, 630
Καρυώτης, Γ. [ = Καρυωτάκης, Π.]
477
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Κασαπάκης, Β. 669
Κασιμάτης, Γ. 609, 610, 613
Καστανάκης, Θ. 447, 448
Καστανάκης, Λ. 84, 448
Κασσέν, Μ. [=Cassin, Μ.] 379
Καστοριάδης, Κ. 121-123, 230, 498503, 586 (βλ. χαί Castoriadis, C )
Καστρινός, Δ. 421
Καστρινός, Κ. 371
Καστρινός, Ν. 712
Καστρίτης, Κ. 235,319,507,515,532
Καστρίτης [ = Καροϋζος], X. 370, 619
Καταλυτής, Δ. 565
Κατζουράχης, Γ. 597
Κατηφόρης, Γ. 235, 327
Κατηφόρης, Ν. 84,306,329,384,402,
40 7 ,4 1 8 ,419,4 2 0 ,4 2 1 ,441,442
Κάτλας, Ν. 477
Κάτρης, Γ. 389
Κατσιώλης, Γ. 708
Κατσούλης, Γ. 235, 282
Κατσουνωτός, Ί . 676
Καφταντζής, Γ. 300
Κεδρίτης, Κ. 286
Κέδρος Ά . 366
Κερένσχυ, Ά . 552
Κεσανλή, Ά . 472
Κίμων, Ό . 446
Κιργιαζόφσχι, Ρ. 372
Κιρμίτσης, Π. 680
Κιτιάτης, Ν. 424
Κιτριλάκης, Π. 685
Κιτροέφ, Ά . 688 (βλ. xai Kitroeff, Α.)
Κιτσίκης, Ν. 100,288,289,370,444,
450, 452, 471, 472
Κλαδευτήρας 286
Κλαδευτής [ = Μουζενίδης], Τ. 295,
296, 408, 422, 465
Κλάουζεβιτς [Clausewitz, C ν.], 386
Κλάρας, Μπ. 281, 378, 408, 409
Κλεάνθους-Παπαδημητρίου Μ. 467
Κλειδωνάρης, Ά . 377, 691

Κλεομένης, Ν. 671
Κνίποβιτς, Λ. 425
Κοβάλιωφ, Σ. 399
Κόχχαλης, Π. 1 0 4,25 7 ,3 8 9 ,450,469
Κόκκινος 296
Κόκκινος, Μ. 289
Κολμπανόφσκι, Β. 399
Κολοζώφ, Γ 691
Κολοκοτρώνης, Θ. 138
Κολοντάι, Α. 259, 365, 510, 523, 709
(βλ καί Kollontaï, Α.)
Κόμης, Ά . 444, 447
Κομιώτης, Σπ. 708
Κόμος, Ί . 376, 489
Κονδύλης, Γ. 130 ,1 4 5 ,1 4 9 , 356
Κονίδης, Π. 389
Κόντογλου, Φ. 409
Κόντος, Κ. 472, 652
Κοντός 373
Κοπέρνικος, Ν. 182
Κόρακας, Μ. 538, 540, 541-542,595,
611,697
Κορδάτος, Γ. 36,41, 5 7 ,58,59,61, 63,
66, 68, 81, 82, 83, 84, 136, 174,
1 7 5 ,177,1 9 0 ,2 0 3 ,2 0 6 ,207-211,
231, 2 8 8 ,3 0 7 ,3 1 9 ,341, 342,347,
3 4 8 ,3 6 3 ,364,3 6 6 ,367,368,370,
371,4 0 2 ,4 0 4 ,405,406,407,408,
418,420,422,423,424,430,438,
441,4 4 4 ,4 5 6 ,467,4 6 8 ,469,536,
5 4 9 ,5 6 5 ,5 9 8 ,6 0 5 ,6 1 6 ,6 1 7 ,618,
619,6 2 2 ,6 2 8 ,6 3 4 ,6 3 5 ,639-644,
657, 679, 685, 701, 702 (βλ. καί
Χαλκός, Π., Alkidamas)
Κορνάρος, Θ. 84, 216, 248, 422, 444,
447,
448
Κοροστέλεφ, Ά . 458
Κόρς, Κ. [=Korsch, Κ ) 367, 710
Κοσιατσένκο, Γ. 392
Κοσμάς, Ν Β. 462
Κόσκος, Δ. 641
Κοστίν, Α. 678
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Κοστοπράβ, Γ. 691
Κοτζιούλας, Γ. 295, 441, 448, 451,
622
Κοτοπούλη, Μ. 84
Κουβέλης, Π. 345, 450, 451
Κουδουνάρης, Α. 671, 672, 674, 676,
679, 686, 687 ,
Κουζινόπουλος, Σ π 252
Κουκούλας, Λ. 419, 444
Κουκουλές, Γ. 236, 282, 539, 540
Κουκούλου, Ρ. 257, 308, 309 (βλ. καί
Ζαχαριάδη, Ρ.)
Κουλαμσίζης, Σ. 557
Κουλουφάκος, Κ. 623
Κουμάντος, Γ. 602, 611, 635
Κούν, Κ. 441
Κούν, Μπ. 380 (βλ. καί Kun, Β )
Κούνδουρος, Ρ. 236, 471
Κουντουρας, Μ. 466, 467
Κουρέλλα, Ά . 409 (βλ. καί Kurella, Α.)
Κουρμπέτης, Στ. 705, 706
Κουρτίδης, Β. 371
Κούσης, Δ. 164
Κούσινεν, Ό . 257,380 (βλ. κα'ι Kuusinen. Ο.)
Κουσμίν, Λ. 74, 386
Κούτβης, Κ. [=Ζαχαριάδης, Ν.] 325
Κουτούπης, Θ. 628
Κουτούλας, Π. 372
Κουτσαγγέλης, Μ. 261
Κουτσούκαλης, Ά . 236, 263
Κουτσοχέρας, Γ. 141, 551
Κουχτσόγλου, Γ. 444
Κοχυλδ, Μ. 306
Κρανάκη, Μ. 602 (βλ. xaÎCranaci, Μ.)
Κρανιδιώτης, Ν. 676
Κραφτσένκο, Κ. 425
Κρεμέζης, Ά . 279, 377, 594
Κρητικός, Στ. 288, 533, 613
Κρητικός, Β. 422
Κριμαϊκός, Ε. 628
Κριναΐος, Π. 676
Κρισναμούρτι 418

Κροπότκιν, Π. 362, 366, 368, 404,
630, 708, 710
Κρούπσκαγια, Ν. 409, 458
Κυπαρίσσης, Γ. Β. 299
Κυπριανού, Κ. 365
Κυριαζόπουλος, Σπ. Δ. 431
Κυργιάννης, Μ 669
Κύρκος, Κ. 471, 602
Κύρκος, Μ. 255, 256, 608
Κύρου, Α 220
Κύρρης, Κ. 18, 676
Κωνστανταχόπουλος, Δ. 683
Κωνστανταρόπουλος, Ά . 501
Κωνσταντινίδης, Γ. 376
Κωνσταντίνου, Ε 373
Κωνσταντίνου [= Ίμβριώτης], Γ. 94,
444
Κωνσταντόπουλος, Σ. 295, 422
Κώστας 377
Κωστέας, Ά . 447, 527
Κωστής, Κ 701
Κωστόπουλος, Σ. 318
Κώττου, Λ 310
Κωφός, Έ . 276

Λάβδας, Ά . [= ’Αποστόλου, Λ.] 389
Λαγάχος, Ή . 177, 617-618, 619
Λαγοπάτης, Σ. Ν. 369
Λαδάς, Γ. 296
Λαδογιάννη, Γ. 236, 566
Λάζος, X 368
Λαμπάτος, Γ. 262, 482, 528
Λαμπερέν, Π. 261, 363 (βλ. κα'ι Laberenne, Ρ )
Λάμπερτ, Κ. 365
Λάμπης, Γ. 368
Λαμπίρης, Ί . 220, 609, 652
Λαμποβίτης [ = Μέξης], Δ. 385, 390
Λαμπριανίδης, Γ. 371, 656
Λαμπρίδη, Έ . 176, 177, 288, 576,
577,
617, 619, 628
Λαμπρίδης, Μ 623
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Λαμπρινόπουλος, Τ 553
Λαμπρινός, Γ 255, 441, 442, 444,
447, 448, 472
Λάν, Έ 446
Λανζεβέν, Π. [ = Langev.n, P.] 261,309,
398,443
Λαντάου, Κ. [ = Landau, Κ ] 481
Λαπαθιώτης, Ν. 81,660, 711
Λά Ρόκκα, Β. 399
Λασκαράτος, Ά . 564
Λάσκαρης, Γ. 132/133, 553, 557,561
Λασσάλ, Φ. [=Lassalle, F.] 567, 582
Λαφάργκ, Π. 261, 28 8 ,3 6 2 , 365, 368,
568, 581, 582, 709 (βλ. καί Lafargue. P.)
Λαχανάς, Β. 614
Λαχωβάρης, Γ. 684
Λεβάντας, Χρ. 421, 448
Λεβέκ, Ρ. 445
Λέβιν, Ί . 398
Λέβιν, Ντ. 368
Λεκατσάς, Π. 255,288,3 4 5 , 366, 367,
443, 444, 448, 471, 635, 641
Λεμπέσης, Έ . 565, 660
Λένιν, Ν. 2 7 , 28,32,33, 3 5 ,3 7 ,3 9 , 48,
49, 50, 54, 57, 69, 73, 74, 78, 79,
85, 90, 109, 111, 113, 121, 123,
129,131,154,157,162,171,177,
180,205,206,209,212,213,217,
2 20,223,228,246, 259,261,270,
281, 287,291, 297,301, 309,313,
316,317,322,329,330,331, 337,
340,3 43 , 348,3 4 9 , 350,351,352,
354,360 , 362,364,365,366,368,
369,370, 371,378, 381, 3 8 2 , 386,
388,394,395, 396,397,398,400,
405,407,409,4/0,4 1 2 ,4 1 9 ,4 2 3 ,
4 2 4 , 425,426,4 53,458,478,479,
481,48 4 , 485, 491, 508 ,5 0 9 , 511,
517,523,531,540,551,563,582,
597,601, 612,619,620,628,630,
636,637, 63 8 ,6 4 2 , 643,654,672,
673, 677, 709 (βλ. καί Lenin, Ν )

Λεντάκης, Ά 657
Λεό [=Σέρβας, Πλ ] 672
Λεόν, Λ. 691
Λεοντάρης, Μ. 94
Λεονταρίτης, Γ. Ά . 236
Λεόντιεφ, Ά . 261,3 80,399,400,678
Λεόνωφ, Μ. 398
Λευκοπαρίδης, Ξ. 219, 534, 652
Λέφας, X. 466
Λεφέβρ, Ά . 426
Λήμπκνεχτ, Β. 364, 567
Λήμπκνεχτ, Κ. 298, 342, 391, 408,
526, 531, 597 (βλ. καί Liebknecht,
Κ.)
Λιάκος, Ά . 533, 557
Λιάπιν, Ά . 400
Λιάσκοβας, Δ. [ = Καραγιώργης, Κ.]
691, 693
ΛΙβας 709
Λιβιεράτος, Δ. 236, 262, 276, 282,
2 9 0 ,3 1 4 ,32 7 , 476,479,482,496,
513, 515, 521,587
Λιγδόπουλος, Δ. 508, 640
Λιεζνιώφ, Ά . 398
Λιέμπιεντιβ, Ντ. 298
Λιθαϊος, Λ. 377
Λιθοξόπουλος, Γ. 272, 377
Λ Ιλης, Μ. 492
Λιναρδάτος, Σπ. 300
Λίνος, 286
Λίντοβ, Π. 300
Λιούις, Τζ. 392
Λιου-Σάο-Τσί 262
Λογάρης [ = Καροΰζος], Χρ. 616
Λογοθέτης, Μ. 670
Λοζόφσχυ, Ά . 281, 313, 381, 394,
709, 711 (βλ. καί Losovsky, Α.)
Λόντον, Τζ. 404, 629
Λόσκιν, Ε 392
Λουζόν, Π. 362 (βλ. καί Louzon, Ρ.)
Λουΐ, Π. 274
Λουκάτος, Δ. 444
Λουκιάνωφ, Σ. 426
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Λουκίδης, Ά . 422
Λουκρήτιος 451
Λουνατσάρσχυ, Α. 81, 82, 86, 258,
362 ,4 0 4 ,4 0 8 ,410 , 4 1 2 ,426 , 446,
458,459, 465,566,5 83,620,635
(βλ. καί Lunatcharski, Α.)
Λουντέμης, Μ. 471
Λούξεμπουργκ, Ρ. 342,369,391,394,
4 0 8 ,4 2 3 ,426,481, 522,531, 551,
563, 597, 709 (βλ. καί Luxemburg,
R.)
Λυκίδης, Θ. 76, 390, 393 (βλ. καί Λυκογιάννης, θ.)
Λυκογιάννης, Θ. 295, 390
Λύρης, Φ. 259, 398, 635
Λυσσαρίδης, Β. 672
Λυσσένκο, Τ. 451,673 (βλ. καί Lussenko, T. )

Μαγιαχόβσχη, Βλ. 84, 90, 426, 446,
697
Μαθιόπουλος, Β. 613
ΜάΙνς, X. 309
Μαχαρόβσχη, Ά . 400
Μαχεδόνας 272, 377
Μαχιαβέλι, Ν. 381
Μακρή, Κ. 424
Μαχρής, Σ. 598
Μαλάνος, Τ. 685
Μαλινόφσχαγια, Σ. 309
Μαλοϋχος, Ντ. 577
Μαλτέζος, Γ. Θ. 364, 402
Μανάρας, Ρ. 426
Μάνεσης, Ά . 597
Μάνεσης, Τ. 471
Μανουΐλσκι, Ντ. 257, 373, 380, 481
Μανούρας, Σπ. 367
Μανουσάκης, Ν. 291, 475
Μανσούρωφ, Γ. 693
Μαντζούφας, Γ. 22, 237
Μάξιμος, Σ. 99, 1 0 5,1 1 2 ,1 1 3 , 114,

1 16 ,2 1 2 ,2 3 0 ,2 7 6 ,3 1 4 ,3 6 8 , 370,
377, 4 5 /, 452,475, 476,477-479,
4 8 0,482,484,536,609,623,645,
660, 711 (βλ. καί Maximos. S.)
Μάο, 262, 393
Μαράκης, Ν. 530
Μάρας, Κ. 507
Μάρας, Λ. 557
Μαργαρίτης, Γ. 237, 276, 300
Μάργκας, ‘Α. 364
Μαρί, Ζ.-Ζ. 496 (βλ. καί Mane, J.-J.)
Μαρινάκης, Γ. 94, 444, 447
Μαρίνης, Γ. 451
Μαρίνης, Κ. 288, 472
Μαρινόπουλος, Ν. 476, 479
Μάρκος [ = Μόσχος, Στ.] 377
Μάρκου, Μ. Ά . 686
Μαρμαράς, Π. 370, 478
Μάρξ, Κ. 33,3 7 ,4 9,5 7,6 9,7 3,7 8,8 5,
9 0 ,1 3 8 ,1 5 7 ,2 0 9 , 212,228,259,
261,2 6 2 ,3 2 6 ,3 3 0 ,331, 337,340,
3 4 6,348,349,350,352,354,360,
3 63,3 6 5 ,3 6 7 ,369, 3 70,371, 379,
3 8 0 ,3 8 2 ,396, 3 97,400,408,423,
4 25,426,4 2 7 ,4 8 4 ,4 85,505,509,
511,5 3 4 ,5 3 9 ,5 4 0 ,5 49,550,560,
5 6 7 ,569,570,571, 579,581, 582,
601, 613,625,6 3 0 ,6 3 5 ,6 4 0 ,6 4 1 ,
643, 654, 672 (βλ. καί Marx, Κ )
Μαροέλλος, Β. 423
Μαροέλος, Θ. 676
Μαρσύ, Μ. 511
Ματέρης, Π. 683
Μαστρογιάννης, Γ. 507
Ματσάκης, Θ. 686
Ματσούκας, Ε. 286
Μαύρης, Γ. 233
Μαυροειδή-Π απαδάχη, Σ. 307, 448,
467
Μαυροθαλασσίτης, Κ. [ = Καρβούνης,
Ν.] 403, 419, 425
Μαυρομμάτης, Π. 673
Μαύρος, Δ. 492
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Μαύρος, Μ. 670
Μαχαιροπούλου, Ά 311
Μεγαριώτης, Μ. 499
Μελάς, Ί . 223, 231, 438, 480, 563,
609, 659-660
Μελάς, Σπ. 622
Μελαχροινός, Ά . 84
Μελίγκος [=Σιδερίδης, Γ.] 272, 680
(βλ. καί Melingos)
Μέξης, Δ. 390, 451, 471
Μεραναΐος, Κ. Λ. 371
Μεράνος, Π. 676
Μέριγκ, Φ. [=Mehring. F.] 425, 481
Μεστσάνινωφ, Μ. 398
Μεταξάς, Ί . 145,188, 413, 562
Μηλιάδης, Γ. 466, 509, 589, 652
Μηλιός, Γ. 237, 287
Μητσόπουλος, Π. X. 562
Μήτσος, Μ. 296
Μιχέ, Μ. 650
Μίλ, Μ. [=ΜιΙΙ, P. =Okun, Ρ ] 511
Μινέρ, Ά . 261
Μινωτής, Ά . 82, 422
Μινώτου, Μ. 346
Μιραμπέλ, Ά . [=Mirambel, Α.] 426
Μίσιν, Μ. 260
Μιστριώτης, Γ. 171, 180, 619
Μιτέρεφ, Γ. 309
Μίτιν, Μ. 400
Μιχαήλ, Λ. 368, 492
Μιχαήλ, Σ. 483, 496, 515
Μιχαηλίδης, Α. 370
Μιχαηλίδης, Κ. 263
Μιχαηλίδης, Μ. 18
Μολότοφ, Β. 2 8 9 ,3 6 9 ,38 0 ,386,394
Μοναστηριώτης, Γ. 476, 479
Μοναστηριώτης, Π. [ = Παπακωνσταν
τίνου, Θ.] 635
Μοσκώφ, Κ. 237, 249, 252
Μόσχος, Έ . Ν. 407
Μόσχος, Στ. 377, 379
Μουζενίδης, Τ. 295, 444
Μουντράκης, Μ. 291, 475

Μουρούλη, Κ. 311
Μουσολίνι, Μπ. 686
Μπάγκ, Γ κ. 363
Μπακιρτζής, Έ . 607, 665
Μπάλκ, Θ. 281
Μπάλτα, Ά . 269, 697
Μπαλτίσκυ, Ν. 260 (βλ. Baltijski, Ν )
Μπάμιας, Γρ. 145,150, 577, 580
Μπάουερ, Ό . 380, 540, 552 (βλ. καί
Bauer, Ο )
Μπαρμπύς, Ά 261, 274, 309, 365,
369,424, 426,459,480,582,629,
711 (βλ. καί Barbusse, Η.)
Μπάρναμ, Τζ. 493 (βλ. καί Burnham,

J-)
Μπαρτζιώτας, Β. 76, 97, 193, 255,
27 2 ,2 98,3 24,3 4 6 ,3 4 8 ,3 7 7 ,385,
390, 391, 393, 469
Μπαστιάς, Κ. 84
Μπαστουνόπουλος, Γ. 442
Μπάτιτσεφ, Σ. 398
Μπάτσης, Δ. 98, 101, 450, 452
Μπέβερ, 380
Μπέερ, Μ. 363, 459, 511, 579, 583
(βλ. καί Beer, Μ.)
Μπέλλα, Μπ. 297
Μπέλνικωφ, Σ. 392
Μπελογιάννης, Ν. 300, 393
Μπενάκης, Θ. 594
Μπεναρόγιας, Ά . 157,314,365,556,
594,
597
Μπενετάτος, Δ. 609, 611, 613
Μπερνάρ, Ά . 297 (βλ. καί Bernard, Α )
Μπερνάρ, Φ. 458
Μπερντιάεφ, Ν 93
Μπερνστάιν, Έ . [=Bernstein, Ε.] 549,
558
Μπέρξον, Έ . [ = Bergson, Η.] 403,617
Μπέρτος, Ν. 614
Μπήβαν, ’A. [=Bevan, Α.] 261, 599
Μπιγιάζης, Ν. 257
Μπίλλιχ, Φ. 552
Μπιναρδόπουλος, Γ. 319
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Μπίρης, Κ. 471
Μπλάνας, Ά 295
Μπλούμ, Λ. 559 (βλ. καί Blum, L.)
Μπογκντάνωφ, Ά . 364 , 365, 404,
418,425,426, 511 (βλ. καί Bogda
nov, Α )
Μποεμ [=Χατζόπουλος, Δ ] 514
Μπόρχαρντ, Ί . 365,366, 583 (βλ. καί
Borchardl, J.)
Μπόσης, Κ. 255, 348
Μποστριάνσκι, Β 260
Μπότση, Μ 551
Μπούμπνωφ, Β. 380
Μπουχάριν, Ν. 27,36, 47, 59, 78,81,
115,175,178,203,204,208,238,
31 9 ,3 6 3 , 365,3 6 6 , 371, 394,395,
402,404,410,426,482,492,511,
582, 631 (βλ. καί Bucharin, Ν.)
Μπράντγιεντλερ, Β. 380
Μπρεδήμας, Π. 507
Μπριλλάκης, Ά . 237
Μπρούσαλης, Ά . 370
Μπρούσαλης, Τ. 686
Μπράϊντος Β. 259, 313
Μπρύνιγκ [=Brünmg, Η.] 478
Μπύχνερ, Γ. 258
Μυλωνάς, Ά . 577, 579, 581
Μυλωνογιάννης, Γ. Μ. 623
Μυρτής, Γ. 295
Μώμος, Β. 684
Μωραΐτη, Μ 311
Μωραίτης, Λ. 255

Νάζος, Γ. 422, 628
Νάκος, Γ. 377, 421, 422, 686
Νάκου, Λ. 84
Νέζε, Μ. 298
Νεοκλής [=Ζεβγ5ς], Α. 660
Νέος, Β. 297
Νευπάσκας Θροερός 671
Νεφελούδης, Β. 237, 269, 279, 281,

282,319,377 ,3 7 8,3 82 ,4 5 1, 483,

686
Νεφελούδης, Π. 237
Νησιώτης, Δ. 127, 50δ(βλ. καί Βαρίκας, Β.)
Νικήτας, Π. 422
Νικηφόρου, Ε. 699
Νικηφόρωφ, Π. 259
Νικολαίδης, Γ. 659
Νικολαίδης, Έ . 698
Νικολαίδης, Ν. 371, 364, 476, 479,
582
Νικολαίδης, Ν. 676, 683, 686
Νικολακόπουλος, Ή . 237
Νικολάου, Μ. [= ’Αποστόλου, Λ.] 294,
515, 532
Νικολάου, X. 272
ΝΙκολης, Γ. 476
Νικολινάκος, Β. 476, 479
Νικολόπουλος, Θ. 237, 483, 515, 521
Νικολόπουλος, Ί . 362
Νιρβάνας, Π. 144, 422
Νισυρίου, Κ. 255, 391
Νιτσιάκος, Β. 238
Νίτσε, Φ. [=Nielzsche, F.] 398, 621
Νίττι, Φ. 561 (βλ. καί Nilli, F.)
Νόβας, Δ. 582
Νόβας, Θ. 362
Νοβίκωφ, 386
Νομικός [ = Κωνσταντόπουλος], Σ. 634
Νουάρος, Λ. 446
Νοϋτσος, Π. 22,3 2,6 3,1 11 , 173, 237238, 269,426,431, 462,483,533,
624 (βλ. καί Noutsos, Ρ.)
Νοϋτσος, X. 103, 238, 454, 461,462,
466
Ντάρβιν, Κ. 423 (βλ. καί Δαρβίνος, Κ.)
Ντεμπόριν, ’Α. 206, 313, 326, 363,
512, 582, 619, 637, 638 (βλ. καί
Debonn, Α.)
Ντιμιτρώφ, Γκ. 258, 265, 298, 426
(βλ. καί Dimilrov, C.)
ΝτΙννικ, Μ. 582
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Ντίιτς, Ά . 427
Ν τίκας, Ά . 308
Ντίμπρος, Δ. 377
Ν τίντ, Π. 380
Ντούβας, Ά . 377
Ντούβας, Γ. 297
Ντουνιά, Χρ. 2 17,405,407,410,417,
42 6 ,4 2 7 , 431,433,509,624,627,
650, 669, 708
Ντούρος, Κ. 279, 373
Ντοστογιέφσκι, Φ. 364
Ντρέτος [ = Πετραχάχης], Ή . 565,
707

Ξενάχης [ = Γιαννιάς], Ν. 549, 634
ΞενοΜχος, Ν. 705
Ξενόπουλος, Γ. 707
Ξένος, Π. 484
Ξένος, Π. 684, 686
Ξηράς, Ν. 261

Οίκονομίδης [= Άναστασιάδης], Κ
509
Οίκονομίδης, Ό . 378, 386, 448
Οίκονάμου, Μ. 469, 471
’Ολέσα, Γ. 298
Όλιβιέ, Μ [= Olhvier, Μ.] 259
Όλμίνσκι, Μ. 78, 397
Ό λμπεργκ, Ό . 552 (βλ. xa'iOlberg.O.)
’Ολύμπιος, Θ. 471
’Ομελιανόφκσι, Μ. 79, 400
Όμηρος 210
’Ομπολένσκυ- Όσσίνσκυ, Β. 366
Ό πίπω φ, Γ. 693
Όρέστης 224
’Ορφανός, Φ. [ = Πουλιόπουλος, Π.]
371, 711
Όστρογκίρσκι, Γ. Ά . 398
Ούΐλλιαμς, Ά . 711
Όϋκεν, Ρ. 620 (βλ κα'ι Eucken, R.)
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Ούράνης, Κ. 220, 652
θύρσος 372, 515

Πάγκαλος, Θ. 80,1 0 5 ,1 2 4 ,1 3 3 ,2 7 2 ,
318, 530
Πάγκαλος, Φ. 684
Παγκοΰτσος, Ά . 167, 578, 579, 581,
610
Παγούρας, Έ . 566
Πακρύφσκαγια, Σ. 431
Παλαμάς, Κ. 89,1 3 2 , 224, 251, 325,
327, 443, 527, 685
Παλαιοκαστρίτης, Δ. 272
Παλαιολογάπουλος, Δ. 670, 696, 703
Παλαιολίγος, Π. 141, 551
Πάλλας, Δ. 1. 385, 391, 445
Πάμπλο, Μ. 495 (βλ. καί Pablo, Μ.)
Παναγίδης, Ό . 680
Παναγιώτου, Γ. 670
Πανδής, Δ. 472
Πανοπούλου, Γ. 294
Πάνου, Β. 82 ,2 2 4 ,2 8 8 , 408,4 2 3 , 578,
641, 665, 666
Πανσέληνος, Ά 91, 239, 319, 408,
4 /7 ,4 1 8 , 4 2 3 ,4 3 0,445,557,624
Πανσέληνου-Πλιάτσικα, Έ . 311
Πανταζής, Κ. 492
Πανφέρωφ, Φ. 427
ΠαπαγεωργΙου, Γ. Θ. 319
ΠαπαγεωργΙου, Κ. Γ. 623
ΠαπαγεωργΙου, Σ. 680
Παπαδημητρίου, Γ. 469
Παπαδημητρίου, Δ. 252
Παπαδημητρίου, Π. 669
Παπαδιαμάντης, Ά . 444
Παπαδάπουλος, Β 673
Παπαδάπουλος, Θ. 528
Παπαδάπουλος, Σ. 472
Παπαδοπούλου, Έ . 501
Παπαδοπούλου, Κ 365, 366
Παπάζογλου, Δ. 88, 260, 261

730

ΕΤ ΡΕ Τ ΗΡ 10

Παπαιωάννου, Γ. 708
Παπαιωάννου Έ . 673-674, 675
Παπαιωάννου, Κ. 596
Παπαιωάννου, Μ. Μ. 211, 447 , 641
Παπαιωάννου, Στρ 473, 589
Παπαχωνσταντ(νου, Θ. 57, 84, 177,
2 0 3 ,205-207,221, 231, 364,365,
394,406,438,480,550,563,566,
580,611, 6 2 2 ,6 2 8 ,633-639,653,
660
Παπαχώστας, Ά . 686
Παπαμαύρος, Μ. 104, 457, 468, 551
Παπαναστασίου, Ά . 135, 136, 137,
178, 533-534, 535, 574
Παπαναστασίου, Έ . 530, 710
Παπανδρέου, Ά . 499
Παπανδρέου, Γ. 168, 341, 357, 404,
417,
466, 580, 595, 612-613,620
Παπανικολάου, Β. 553
Παπανικολάου, Δ. 142, 143, 540
Παπανικολάου, Κ. Θ. 468
Παπανοΰτσος, Ε. Π. 199, 238, 617,
688
Παπαπαναγιώτου, Ά . 239, 246, 263,
276
Παπαστεργιόπουλος, Ή . 262
Παπάς, Β. 462
Παπάς, Δ.
Παπάς, Π. 291, 371, 475, 641, 660
Παπαροδίτης, Ν. 683 (βλ. καί Paparoditi, Ν.)
Παπαρρηγάπουλος, Κ. 353
Παπατσώνης, Τ. 652
Παπουτσάχης, Γ. 510
Παππά, Δ. 307
Παππά, Έ . 622
Παππάς, Δ. 557
Παρασχευδς, Ή . 520, 566, 587, 609
Παράσχος, Κλ. 652
Παριμπόκ 465
Πάρνης, Ά . 257
Παρορίτης, Κ. 441
Παρτσαλίδης, Δ 37, 44, 245, 246,

248, 255, 263, 327, 391 (βλ. καί
Partsalidis, D.)
Παρτσαλίδου, Ά . 298, 306, 393
Πασαλάρης, Χρ. 391
Πασαλίδης, Ί . 166, 553, 558, 559,
560,580
Πασουκάνις, Ε. 259
Πάστερναχ, Μπ. 447
Παταριστής [ = Γιαννιάς, Ν.] 142
Πατατζής, Σ. 446, 447, 473
Πατέλης, Δ. 683
Πάτρας, Λ. 611
Παυλίδη, Κ. 676
Παυλίδης, Λ. 81, 203,445, 568,628,
630, 676
Παυλίδης, Π. 372
Πελαγίτης, Ν. 297
Πελέκης, Π 259, 423, 635
Περαϊος, Κ. Θ. 468
Περαχία, Ά . 510
Περδίος, Ά . 676
Περδίος, Μ. 672, 674, 676
Περί, Γ. 274, 371,381,641
Πεσταλότσι, Ί . 472, 551
Πετραχάχης, Ή . 565, 566, 598
Πετρανλς [=Οίκονομ(δης], Ό . 259,
368, 378, 446, 628, 633, 642
Πετρί, Π. 464
Πετρίδης, Δ. Π. 652
Πετρίδης, Κ. 306, 566
Πετρώνδας, Έ . 686
Πετρώνδας, Γ. 473, 686
Πετσόπουλος, Γ. 224, 231, 327, 665666
Πηλείδης, Τ. 423, 439, 588
Πήλιος, Ά . [ = Παπαϊωάννου, Κ.] 159,
596, 597
Πιαντχέφσκι, Σ. 583
Πιατκίνσχι, Ό . 259, 289, 381
Πιβέρ, Μ. 528 (βλ. καί P.vert, Μ.)
Πιερίδη, Ά . 683
Πιερίδης, Θ. 675, 683, 684, 686, 687
Πικρός, Π. 8 2 ,8 5 ,8 7 , 2 0 0,364,365,
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3 6 6 ,402 , 4 0 3 ,404, 405-406, 408,
410,
413, 418, 631,634
Πίνδος, Π. 464
Πιπερίδης, Σ. 693
Πίσσας, Ί . 679
Πιστράκ 457
Πίτσιος, Γ. Ί . 371
Πλαστηρας, Ν. 130, 135, 185
Πλάτων 181,190,467,551,601,617,
620, 621
Πλεχανόφσκης [ = Γιαννιός, Ν.] 140,
548, 549, 580
Πλεχάνωφ, Γ. 81, 90, 127, 205, 261,
326 ,3 6 3 ,365, 367 ,3 6 9 ,371, 398,
405,418,420,427,446,447,560,
567, 569, 582, 583, 639 (βλ. καί
Plékhanov, G.)
Πλιάκος, Β. 528
Πλουμίδης, Μ. 162, 597, 675, 679
Πολέμαρχος, Γ. 378
Πολίτης, Έ . 483
Πολίτης, Κ. [ = Γιαννιός, Ν.] 141, 548,
549
Πολίτης, Κ. 420
Πολίτης, Λ. 295
Πόλλις, Ά . 282
Πόλλιτ, X. 392
Πολύβιος [=Ζεύγος Γ.], 272, 279,
3 0 6 ,3 42,343,3 4 4 ,346 , 347,382,
423
Πολυνείκης, Κ. 456
Πουλυνίκης, Δ. 368, 369
Πολυξένη 307, 378
Πολυχρονιάδης, Γ. 581
Πολυχρονιάδης, Π. 355 (βλ. καί Ροϋ
σος, Π.)
Πονομάρεφ, Β. 392, 400
Ποντικής, Γ. 132, 511, 521, 527, 528
Πορφύρης, Κ. 441, 623
Πορφυρογένη, Φ. 88, 259, 391, 478
Πορφυρογένης, Μ. 84, 259, 279, 281,
3 0 6,366,378,384 ,385,391,393,
408,409, 4 1 7,423 ,4 6 5 ,5 6 4 ,580
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(βλ. καί Porphyrogénis, Μ.)
Πορφυρός, Σ. 363
Ποσπέλωφ, Π. 399
Πουλαντζάς, Ν. 238, 269
Πουλιόπουλος, Ν 588, 608
Πουλιόπουλος, Π. 29, 45,46, 70, 106,
107,iOS, 1 1 0 ,\\\,\\Ζ ,1 1 4 ,1 1 5 117, , 118, 125, 126, 128, 130,
1 34,202,212,230,270,291, 312,
3 1 5 ,3 1 8 ,350,3 7 0 ,371,402,406,
4 74,4 7 5 ,4 76,478, 479-488,489,
490,4 9 2 ,5 31,563,580,642,644,
657, 677
Πουλιοπούλου, Φ. 493
Πουρνάρας, Δ. 149-151, 403, 423,
483, 557, 578-582, 610
Πρεβελάκης, Π. 616, 658
Πρενάν, Μ. 363,400,427 (βλ. καί Pre
nant, Μ.)
Πρίφτης, Σ. 521 (βλ. καί Στίνας, Ά .)
Προβελέγγιος, Ά . 471
Προδρόμου, Θ. 364
Προκοπίου, Ά . 222-223, 231, 295,
364,441, 539, 588,597, 656-657
Προλετάριος [ = Κατηφόρης, Ν.] 306
Πρωτοπαπάς, X. 611, 612, 635
Πυλιώτης, Δ. 532

ΡάΙχ, Β [= Reich, W.] 583
Ρακόπουλος, Λ. 551, 553, 555
Ρακόφκσυ, Κρ. 512
Ράλλη-Τζελέπη, Ζ. 473
Ράλλης, Γ. Ά . 371
Ράμμος, Γ. 378
Ραμπαβίλας, Ά 91, 445, 657
Ράνοβιτς, Ά . 398
Ράντεκ, Κ. 367, 381, 4 2 7 (βλ. καί Radek, Κ )
Ράντος, Ν. 216,408,649 (βλ. καί Καλαμάρης, Ν.)
Ράπας, Λ. 684, 686

ΕΤ ΡΕ ΤΗΡΙ Ο
Ραπποπόρ, Κ. 365, 367, 371 (βλ. καί
Rappoport, C.)
Ράπτης, Μ. 18, 117, 119-121, 123,
230, 493-500, 521 (βλ. καί Pablo,
Μ.)
Ράυ [ = Ray] 512
Ραυτόπουλος, Θ. 452
Ραφαήλ, Φ. [=Δημαρΐς, Κ. Θ.) 19,
239
Ρεβιάχιν, Ά 89, 261, 678
Ρέμμελε, X [ = Remmele, Η.) 381
Ρενωντέλ, Π. [ = Renaudel, P.] 549,
552
Ρήγας, Π. 598
Ρήγας Φεραΐος 4 2 ,6 2 ,2 1 1 , 354,388,
408, 567, 641
Ρήγος, Ά . 239, 276
Ρητορίδης, Θ. 402
Ριαζάνωφ, Δ. 203 ,363,365,369,567,
582, 630 (βλ καί Riazanov, D.)
Ριβαί, 309
Ριζόπουλος, X. 248, 630
Ρίταης, Θ 541
Ρίτσος, Γ. 84, 420, 421, 445
Ροδάκης, Π. 262
Ρόζεμπεργκ, Ά 261 (βλ. καί Rosen
berg, Α )
Ρόζενταλ, Μ 33, 80, 89, 261, 326
Ρόζενφελδ, Ό . [ = Rosenfeld, Ο.) 559
Ροζίδης, Μ. 300
Ροΐδης, Έ . 337
Ρολλάν, P. [ = Rolland, R | 405, 420,
424, 427, 446, 582, 628
Ρότκοβιτς, Γ. 368
Ροϋζβελτ, Φ. 549, 563, 653
Ρουμάνης, Π. 566
Ρουμπακίν 288
Ρουμπάτης, Γ. 239
Ρουμπινστάιν, Μ. 35, 258, 381, 399
(βλ καί Rubinstein, Μ.)
Ρούπας, Λ. 319
Ρουσόπουλος, Ά . 21, 23 ,2 4 ,2 40 ,600,
609, 613

Ρουσοπούλου, Ά . 288, 467, 471, 598
Ροϋσος, Π. 4 0 ,4 3 ,65-68,74,96,168,
229,248,250,252,253,260,308,
3 2 7 ,3 4 8 ,355-361,3 6 2 ,37 3 ,378,
385 ,3 8 7 ,3 9 1 , 393,397 ,5 2 8,7 02
Ρουσσιά, Μ. 687
Ρουσσώ, Ζ.-Ζ. 381
Ρούτσης ή Ρουτσόπουλος, X. 370, 702
Ρουχωτάς, Ά . 467, 540
Ρωμανός, Φ. [ = Πουλιόπουλος, Π.)
373, 490
Ρώσσελ, Μπ. [=Russell, Β.) 583
Ρώτας, Β. 84, 409, 441, 445, 619

Σαβέλγιεφ, Μ. 381
Σαββίδης, Γ. 659
Σαββίδης ή Σέρβας, Πλ. 672,6 7 3 ,674,
675, 671,691
Σαγκινιάν, Μ 447
Σαγγαρινός, Γ. 372
Σακαντάνη, Ρ. 471
Σακαντάνης, Κ. 451
Σακαρέλλος, Δ. 378
Σακελλαρίου, X. 468
Σάκκος, Ά . 315, 507
Σαλάς, Γ. 684
Σαμαράς [=Σκλάβος], Κ. 645
Σαντορινιάς, Μ 676
Σαπουνάκης, Δ. 670
Σαραμπιάνωφ, Β. 33, 258
Σαράντος, Ή . 451, 471
Σαράτσης, Δ. 613
Σαράφης, Σ τ. 599 (βλ. καί Sarafïs, St.)
Σάρλης, Δ. 239, 263, 269
Σαρκάτος [ = Πουλιόπουλος], Π. 113,
125, 370, 479, 480, 634
Σάρτρ, Ζ.-Π. 401
Σαφαρίκας, Μ. 557
Σβαντιγκάβσκι, Ί . 465
Σβορώνος, Ν. 239, 447
Σβώλος, Ά . 152, 158,163,169, 357,
385, 533, 566, 587, 594-595, 598
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Σβώλου, Μ. 305, 309
Σγοΰρος 286
Σεβαστίκογλου, Γ. 675
Σέβερος 378
Σεβερτσώφ 258
Σεγκάλ, Λ 258, 260
Σεϊτανίδης, X. 134, 530, 532
Σένιν, Ά . [=Sobolevicius, Α.] 481
Σέρβας, Πλ. 18 (βλ. καί Σαββίδης,
Π λ)
Σέρζ, Β. [=Serge, V.] 481, 512
Σεφεριάδης ή Σεφέρης, Γ. 659, 687
Σημηριώτης, Γ. 364
Σιάντος, Γ. 37, 251, 255, 262, 270,
280,285,286,327,3 5 8 ,3 83 ,385,
387,
391, 393, 672
Σιαουμιάν 259
Σιδερής, Κ. 451, 712
Σιδερίδης, Γ. 408, 409, 418, 423 (βλ.
καί Μελίγκος)
Σιδερίδου, Ή λ. 280 (βλ. καί ’Αποστό
λου, Ήλ.)
Σίδερις, Ά . 137, 343, 534, 622
Σίδερις, Ν. 581
Σικελιανός, Ά . 9 3 ,9 5 ,2 8 8 ,445,448,
469
Σιλβάνος, Π. 371
Σινάκος, Μ. 286
Σκίπης, Σ. 623
Σκλάβαινας, Στ. 653
Σκλάβος, Κ. 18, 71, 212-215, 231,
288,315,349,364,366,369,370,
402,455,475,477 ,480,5 3 9 ,595,
598,601, 627,642, 644-647,660
Σκλαβοΰνος, Λ. 223-224, 231, 662663,681
Σκληρός, Γ. 1 4 6 ,1 80,1 8 1 ,1 8 2 ,1 9 2 ,
238, 404, 537, 575, 708
Σκοτάδης, Φ. 370
Σκούρας, Φ. 469
Σκουριώτης, Γ. 366, 368, 369, 473,
588, 598, 601
Σκουρλής, Θ. 3 65,403,404, 418,425,
426

Σκουφαΐος, Γ. 484.
Σκρέκας, Θ. 578
Σκυτάλης, Π. 33, 47-50, 71, 81, 85,
22 9 ,2 4 8 ,318-324,373,404,408,
418, 423
Σμάντζεφ, Ά . 309
Σμιρνώφ, Ί . 399
Σολωμός, Δ. 622
Σοπεγχάουερ, Ά . 407
Σόριν, Β. 258
Σοσνόφκσυ, Λ. 281
Σουγιατσίδης, Γ. 531
Σουκατζίδης, Ν. 384
Σούλας, Μ. 129, 507
Σούλας, X. 489
Σούλης, Γ. 369, 700/701
Σούλης, Χρ. 462
Σούλιας, Ν. 473
Σουλογιάννης, Ε. 688
Σοφιανόπουλος, Ί . 8 4,166, 438, 578,
610 (βλ καί Sofianopoulos, J.)
Σοφοκλέους, Μ. Α. 706 (βλ. καί Sophocleous, Μ Α.)
Σοφούλης, Θ. 541, 653
Σπαθάρης, Έ . 445
Σπανάκου, Ζ. 18, 348, 408 ,6 3 9 ,6 4 0
Σπάρο, Ό . 678
Σπαταλδς, Γ. 622
Σπαχής, Ά . 93, 445
Σπέγκλερ, Ό . [=Spengler,0.| 86,220,
582
Σπέρας, Κ. 143, 708
Σπέρος, Μ. 117,129,130,489 (βλ. καί
Ράπτης, Μ.)
Σπηλιόπουλος, Γ. 471
Σπιέρος, Μ. 85, 215-219, 220, 231,
423, 628, 649-651, 653 (βλ. καί
Καλαμάρης, Ν.)
Σπινόζα, Β. 379, 535, 580
Στάθης [ = Γεωργούλης], Κ. 423
Στάλιν Ί . 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33,
3 5 ,3 7 ,3 8 , 49, 5 4 ,5 7 ,6 7 ,6 9 , 74,
76, 77, 78, 79, 85, 90, 97, 109,
111,131,133,158,160,167,193,
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195,203,209,223,2 2 6 ,2 2 8 ,258,
2 5 9 ,261, 3 2 3,326,3 29,330,331,
33 7 ,3 4 0 ,3 49,351, 354,360,363,
3 6 8 ,369,370,371, 3 7 2,3 82 ,386,
3 9 4 ,3 95,396,397,3 98,407,448,
4 80,4 82,504,512,535,540,642,
643, 644, 673, 677, 678 (βλ. καί

Staline, I )
Σταμάτης, Κ. 239
Σταματίου, Κ. 510
Σταματόπουλος, Β. 611, 612
Σταμέλλος, Κ 685
Στανισλάβσκι, Κ. 366, 447
Στάρκος [ = Κόντος, T.] 624
Στάρτσεφ, Α. 400
Στασινόπουλος, Κ. 609, 610
Στασΐνος 445
Στανισλάβσκη, 366, 447
Σταυριανός, Λ. 702 (βλ. καί Stavrianos,

L)
Σταύρου, Γ. 441, 469, 473
Σταχάνωφ, Ά . 369
Στεφανάτος, Κ. 282
Στεφανίδης, Δ. 22, 239
Στεφανίδης, Μ. [ = Αύγέρης, Μ.] 441
Στέφος, Κ. 378, 628
Στίνας, Ά . 117, 121,130, 319, 375,
489, 491, , 493, 499, 500, 501,
509,515, 521,586,642,701 (Βλ.
καί St mas, A )
Στούκωφ, Ί . 78, 394, 395
Στρατής, Δ. 142, 239,357, 548, 555,
556, 557, 558, 566
Στρίγγος, Λ. 255
Στριφτοΰ-Κριαρά, Αίκ 473
Στυλιανού, Π. 679
Συμαρβάκ 513
Σύριος, Ν 385, 575, 580, 581
Σύριος, Ν. [ = Νεφελούδης, Β.] 687
Σφυρής, Δ. 510
Σφήκας, Ά 363
Σωκράτης, 622, 623
Σωμερίτης, Σ. 146-147, 153, 154,

1 60,169,179,203,206,219,221,
346,420,424,469,538,547,548,
553, 555,556, 558, 559, 561-581,
5 8 6 ,5 95,599,6 00,614,619,628,
635, 653, 660
Σωρείτης, Γ. 266, 424
Σωτηρίου, Δ. 306, 385, 391
Σωτηρίου, Κ. Δ. 99, 100, 104, 164,
2 8 8 ,2 9 9 ,4 5 2 ,4 6 7,468,469,470,
471, 480, 595, 614

Ταβελάρης, Ά . 343, 536
Ταγκόπουλος, Δ. 707
Ταιγκίν 386
Ταλαγάνης, Γ. 340 (βλ. καί Ζεύγος,
Γ.)
Ταμπακόπουλος, Π. 458
Τανούπας, Θ. 285
Τ άσσος, Ά . 92, 445
Τέλμαν, Έ . [=Thalmann, Ε.] 373
Τενεκίδης, Γ. 533, 599
Τερτσέτης, Τ. 443
Τετενές, Ν. 216, 424
Τζελέπης, Ά . 327, 447, 527 (βλ. καί
Κωστέας, Ά .)
Τζίλας, Μ. 392, 399
Τζινιέρης, Π. 318 (βλ. καί Σκυτάλης,
Π.)
Τζιόβας, Δ. 240
Τζοβάρα, Π. 551
Τζόνσον, X. 261
Τζουλάτι, Φ. 124
Τζούφης, Ν. 461
Τζώρτζης, Π. 267, 280, 469
Τηλέμαχος, Σ. 376, 378
Τηλικίδης, Γ. 533
Τίτο 392, 393, 528, 550
Τουίσακ [=Kautsky, Κ ] 117, 442
Τολστόϊ, Λ. 259,362, 4 1 0,419,420,
628 (βλ. καί Tolstoi·, L.)
Τομά, A. [=Tomas, Α.] 549, 552
Τομπρογιάννης, Γ. 452
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Τορέζ, Μ. 300,371, 381, 386 (βλ. καί
Thorez, Μ )
Τότομιαντς, Β. [=Totomiantz, V.] 533
Τουράτι, Φ. [=Turati, F.] 552
Τουρκοβασίλης, Θ 466
Τουρνάκης, Ί . 23, 240
Τριανταφυλλίδης, Μ 182
Τριανταφυλλίδης, Ν. 687
Τριανταφυλλόπουλος, Κ. 534
Τ ριαστέρης 313,475,484,645 (βλ. καί
Χαϊτας, Ά .)
Τριγιώτης, Π. 407, 424
Τροστσένκο, Έ . 427 (βλ. καί Trochtchenko,Ε )
Τρότσκυ, Λ. 77, 78, 80, 8 1 ,1 0 5 ,1 0 9 ,
111,1 13,1 1 6 ,1 2 1 ,1 2 2 ,1 2 3 ,125,
1 26,127,131,158,159,167,202,
203, 204, 217, 223, 297, 325,
339/340,341, 3 4 3 ,349,3 5 0 ,352,
3 62,3 63,364,377,393,394,397,
402 ,405 ,4 2 5 ,4 2 7 ,4 7 4 ,479,481,
4 82 ,4 8 9 ,4 9 0 ,492 ,4 9 3 ,4 9 6 ,502,
50 9 ,5 1 0 ,512,513,5 2 0 ,5 22,528,
531, 5 4 0,628,639,6 7 5 ,6 9 6 ,7 0 0
(βλ. καί Trotski, L.)
Τσαβέας, Θ. 2 0 3 ,362, 363, 3 6 5 ,367,
395,4 0 5 ,4 2 4 ,4 2 7 ,5 6 7 ,568,580,
583, 587, 599, 601, 624, 634
Τσαβέας, Τ. 163, 599
Τσαγγαράδας, Κ. 688
Τσαγγαράκης, Γ. 297
Τσακίρης, Στ. 216, 424
Τσακίρης, Χρ. 630
Τσακμάχης, Κ 286
Τσαλαχούρης, Κ. 454, 693
Τσαπής, Ί . 141
Τσαραβόπουλος, Ν. 687
Τσάτκιν 297
Τσάτσος, Θ. 613
Τσάτσος, Κ. 26, 240, 422, 609
Τσάφας, Σ τ. 365
Τσέκερης, Φ. 300
Τσεμοντάνωφ 298

Τσερνισέφσκι, Ν. 319
Τσέτκιν, Κλ. 309,367,3 6 8 ,3 7 0 ,4 2 5,
427
(βλ. καί Zetkin, Κ )
Τσιγαρίδης, Σ 527, 528
Τσιγκοβάτωφ, Ά . 368
Τσιεν-Πό-Τά 678
Τσιγκλιτηρας, Στ. 711
Τσικνάκης, Κ. 294, 298, 650, 700
Τσιμιλλής, Μ 671
Τσιντζιλώνης, Χρ. 18, 249, 294, 295,
710
Τσίριμπας, Β. 103, 240, 470
Τσιριμώκος, Ή . 152, 155, 158, 169,
220-221,56 5 , 586,5 8 7 , 595, 599,
628, 6 5 3 - 6 5 6 καί Γκίκας, Π.)
Τσίρκας, Στρ. 8 2 ,4 4 5 ,4 4 6 , 684,687,
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Τσουκαλάς, Κ 24, 240
Τώνης, Ά . 708

'ΐδραΐος, Μ. 39, 356, 373
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177,
480, 634
Φάντης, Π. 674, 679, 686
Φαράκος, Γ. 393
Φαρδής, Ν. 514
Φαρμάκης, Λ. 465
Φαρσακίδης, Π. 693
Φασουλιώτης, Π. 675
Φεντόρωφ, φ. 369
Φεντοσέγεφ, Π. 400
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390, 418, 507, 530, 633
Φλωκίδης, Ν. 297
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Φούτ, Μ. [=Foot, Μ.] 612
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240
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Χαλκιόπουλος, Γ. 600
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Χαραλάμπης, Δ. 240
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Χάρης, Π. 406, 623, 653
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Χαρίτος, X. 468
Χασιώτης, Σ. 578, 581
Χατζηανδρέας, Ί . 683, 684 (βλ. καί
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408, 409, 417, 424, 445
Χοτζηδημήτρης, Ά . 521
Χατζηδήμας, Ά . 469, 472
Χατζηδημήμος, Ί . 687
Χατζηθωμδς, ’Α 367
Χατζηλάου, Γ. 670
Χατζημιχάλης, Ά . 141
Χατζηνικολάου, X. 676
Χατζής, Δ. 444, 446
Χατζής, Θ. 240, 600
Χατζησταύρος, Λ. 476
Χατζόπουλος, Κ. 708
Χέγγελ, Γκ. 319, 381, 409, 423, 551,
567, 621 (βλ. καί Hegel, G.)
Χειμαρίδης, Γ. 676-677
Χέκερτ, Φρ. 258,381 (βλ. καί Heckert,
F.)
Χέντερσον, Ά . [ = Henderson, Α.], 552
Χικμέτ, Ν. 84, 408, 669
Χίλφερντιγκ, Ρ. 366 (βλ. καί Hillerding, R.)
Χίτλερ, A. 39, 439, 478, 570
Χλιάπας, Θ. 319
Χλωμός, Λ. 567
Χόνταν, Μ. 465
Χόπογλου, Α. 501
Χορραμπίν, Δ. 258
Χουρμούζιος, Αίμ. 204,402,480, 629
Χριστάκος, Δ 541
Χριστοδουλίδης ή Σχελέας, Κ 670
Χριστοδούλου, Ά . 687
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ψ . 297

73;
Ψαλλίδας, Γρ. 264, 553
Ψαρρα, Ά . 233, 311
Ψηλορείτης, Γ. 392
Ψιαρρής, Δ. 255
Ψιμούλη, Β. 501
Ψυχάρης, Γ. 423, 620
Ψυχογιός, Κ. 420

Ψαλιδίπουλος, Μ. 240, 600

Achimastos, Μ 233, 263
Adams, T. W. 671, 672, 674, 676, 677
Adler, F. 552
Adler, Μ. 612
Adoratski, A. 395, 429
Ag09ti, A. 233
Agtzidis, VI. 692
Alastos, D. 675, 698
Alba, V. 523
Alexander. C. 233
Alexandrou, E. 398
Alkidamas | = Κορδάτος, Γ.] 640
Allimonos, C K. 705
Anders 405, 709
Ansard, P. 233
Apeland, N. 298
Apostolou, L 267
Aragon, L. 84, 92, 446, 451
Archer, J. 523
Arendt, J. J. 308
Arrig, V. 78, 395
Assmus, W. 403, 405
Athénien 265
Avgoustidis, A. 281
Axelos, K. 263
Axioti, M. 697 (βλ. καί Άξιώτη, Μ.)
Αζιζ, Μ. Α. 683

Baby, J. 600, 601
Baerentzen, L. 234
Bailes, K E 234
Ralcanicus 532

Ballijski, N 260 (βλ. καί Μπαλτίσκυ,
N.)
Barbusse, H. 80,81,259, 261,290,310,
402, 403, 405, 410, 429, 446, 466,
619, 630 (βλ. καί Μπαρμπύς, Ά .)
Basso, L. 601
Baudelaire, Ch. 406
Bauer, 0 . 568
Bauer, R. 460, 567
Bayerlein, B. 18, 234
Bedel, M. 473
Bellos, G. 267
Beer, M. 150, 454, 579, 583 (βλ. καί
Μπέερ, Μ.)
Benda, J. 446
Bergson, H. 403, 617
Berl, E. 660
Bernal, J 100,451
Bernard, A. 297
Bernard, F. 460
Bernard, J.-P 430
Bernier, J 652
Beopoulou, J. 263
Bettelheim, Ch. 597
Beveridge, W. 160
Bittelman, A. 709
Bloch, G. 496
Blum, F 308, 310
Blum, L. 153, 567, 588, 589, 599, 600,
601, 612,709 (βλ. καί Μπλούμ, Λ.)
Blunt, A. 369
Bock, G. 310
Bockkovitch, E. 275
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Bogdanov, A. 365,430 (βλ. κα'ι Μπογχντάνωφ, Ά .)
Bonnafous, Μ 569
Borchardt, J. 365 (βλ. κα'ι Μπόρχαρντ,
Ί.)
Borkhard, J. 601
Borel, Ρ.-Μ. 502
Borland, Η. 429
Botman, S. 683, 688
Bouderon, R. 432
Boudon, R. 234
Boyer, J. 102, 456, 457, 458, 460
Brabant, J.-M. 496
Brahm, H. 482
Braunthal, J. 234
Bredimas, P. 508 (βλ. καί Μπρεδήμας,
Π.)
Bremer, Th 238, 432
Brentano, L 535
Breton, A 218
Bronski, M. 368
Broué, P. 18, 496, 514, 522
Brown, I. 612
Bruhat, J. 451
Bucharin, N. 428 (βλ. καί Μπουχάριν,
Ν.)
Buican, D. 451
Burnham, J. 121, 601, 602 (βλ. καί
Μπάρναμ, Τζ.)
Buschak, W. 523, 529
Buset, Μ. 601
Busson 522
Butaud, Ε. 310

Calas, Ν 700, 701
Callagham, J. 496
Calomiris, A. 701
Calverton, V. F. 703
Cannon, J. P 700, 703
Cardan, P. 122
Carreve d’ Encausse, H. 234
Carter, D. 446

Casanova, L 268
Cassard, J.-P. 496
Casson, J 446
Castoldi, A. 430
Castoriadis, C. 501, 502($\. καί Καστο
ριάδης, Κ.)
Castro, L. 683
Catsiapis, J. 6%
Caute, D. 234
Cayrol, J. 446
Caza, R 78, 395
Challaye, F 458
Champarnaud, F. 430
Champelland, C. 308, 310
Chassagne, H. 364
Chaulieu, P. 122, 500, 501 (βλ. καί Ca
storiadis, C.)
Chevrier, D. 697
Chiclet, Chr. 234, 263
Gtrine, W. 688
Claireau, H. 602
Claudin, F. 234
Qavel, L. 466
Clements, B. 310
Cohen, St. 234
Cogniot, C. 460
Cole, C. D. H. 234, 535, 567
Collotti Pischel, E. 234
Connele, R. W. 705
Como, C. 430
Couvaras, C. C. 703
Craipeau, Y. 496, 514, 522
Cranaci, M. 6%
Croce, B. 454
Curiel, R. 683
Cyrankievicz, J. 588

Dalligny, S 601
Dalven, R. 702
Damalas, B. V. 697
Darivas, B. 263
Davidson, A. 706
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Debonn, A. 429, 453. 536
Degras, J. 234
DeLeon, D. 705
Delot, G. 663
Delporte, Chr. 566
Démetriou, A. 460
Demo [=Δανιηλ($ης, Δ.] 458
Dendias, M. 533
Dentritis, K. 680
Derjavine, N. 619
Dertouzos, D. N. 234
Dickinson, L. 154
Dickmann, J. 567
Diehl, K. 363
Dilthey, W. 184
Dimakos, M. 509, 514
Dimitrov, G. 275 (βλ. χαί Δημητρώφ,
Γκ.)
Drachkovitch, Μ. 327, 482
Dreyfus, A. 96
Dreyfus, M. 308, 310, 482, 513, 523
Droz, J. 234
Duby, G. 310
Duncker, H. 536
Dupont, G. 501
Durand, G. 458
Durkheim, E. 178, 222, 223
Dzelepy, Ε. N. 697
Dzordzas [=Τυρ(μος, M.] 267

Eastman, M. 637
Edward, B. 529
Eimermacher, K. 430
Eliya, J. 702 (βλ. xai Έλιγιά, Γ.)
Ellinas, M. 268
Elsmer, H. 234
Eluard, P. 446
Emory, A. 638
Engels, F. 28,32,48,54,74,79,147,177,
203, 206, 207, 378, 535, 560, 567,
601, 616, 638, 646 (βλ. καί Έ ν
γκελς, Φ.)
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Ermolaev, Η. 430
Esche, Μ. 234, 263
Eucken, R. 180, 183, 184 (βλ. καί Ό υxev, Ρ.)
Eudes, D. 263

Fahnders, W. 430
Faligot, R. 496
Faye, J. P. 234
Fejtô, F 234
Ferriére, A. 457
Fidas.G 678
Fischer, N. 703
Fitzpatrick, S. 460
Fleischer, H. 235, 250, 253, 254, 256,
262, 293, 299
Focà, A 678
Fogarasi, A. 35, 86, 425
Foner, Ph. 700
Fontenay, F. 371
Forti, D. 683
France, A. 458,576 (βλ. καίΦράνς, ’A.)
Frank, P. 235, 494, 496, 515, 522 (βλ.
καί Φράνκ, Π.)
Freinet, C. 459
Freud, S. 85, 128, 207, 636, 652
Fréville, J. 430, 432, 628
Friar, Κ. 700, 703
Friedman, G. 601 (βλ. καί Φρίντμαν,
Γκ.)
Fritsche, W. Μ. 259, 419 (βλ. καί ΦρΙτσε, Β. Μ.)

Gabriel, R. 275
Gallas, Η 430
Gak, G. 399
Garaudy, R. 92, 399, 446, 535 (βλ. καί
Γκαροντύ, Ρ.)
Garscha, W. R. 238
Ceorgakas, D. 699, 700, 703
Georgalas, G. 680, 692
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Ceorgiou, V. 268(βλ. καί Γεωργίου, Β.)
Georgopoulos, Ν 703
Gheizy, Α. 268
Giannelias, Ρ. 697
Gianfrate. G 708
G.ard, Μ. 363
Gide, A 425,428,429 (βλ καί Ζίντ, A.)
Gide, Ch. 533, 636’(βλ. καί Ζίντ, Κ.)
Goerdt, W. 235
Goethe, W. 174
Gombin, R 502
Gorchilch, M. 268
Gon, F. 483
Gorki, M 428,429,432 (βλ. καί Γκόρκι,
Μ.)
Gorter, Η. 402, 405
Gorzka, G 431
Gourov, G. 514
Gramsci, A. 115, 238
Gregor, Z. 267
Gregoriadis 494 (βλ. καί Βιτσώρης, Γ.)
Gregoroyannis, A. 5% (βλ. καί Γρηγορογιάννης, Ά .)
Gnbov, G. 267
Groppo, Β. 482
Grube, Ε 268
Grusdew, P. 465
Grypos, Κ. I = Καραγιώργης, Κ.] 266,
670,680
Guillevic 697
Gunther, H. 431
Gunlher, J. 370

Haar, D 589
Haberl, Ο. N. 588
Hansen, J. 496
Harclel, A 409
Hart, J. 310
Hartmann, N. 454
Haupl, G 235
Heckerl, F. 258 (βλ. καί Χέχερτ, Φ.)
Hedeler, W. 319

Hegel, C. 73,176,187,381,429,453 ,569
(βλ. καί Χέγγελ, Γ.)
Heijenoorl, J ν. 495
Hein, C 431
Heldman, H. 235
Heller, M 235
Henlgés, P. 588
Heyde, I. 282, 549
Hiersch, A. 430
Hilferding, R 161, 213, 612, 646
Hitler, A 568 (βλ. καί Χίτλερ, A.)
Hobsbawm, E. J. 235
Hondros, J 235,263
Houdarl, 0 . 522
Howard, D. 502
Hunter, B. 677
Hymans, D. 533

Ialrides, J. 234, 235, 263
Ioanmdis, E. 698
Ioannidou, E. 235
Ioannou, F 675
Ioannou, N. 678
Irving, T. H. 705
Isams, I. 514
Iskrow, P. 275
Isserman, M. 703
Istrati, P. 179, 403, 616, 628 (βλ. καί
Ίστράτι, Π.)

Jackson, G. D 235
Jacquet ■Descombes, P. 683
Jahn,G. 310
Jamer, C W 310
Jaurès, J 147, 153, 221, 558, 565, 568,
601, 612 (βλ καί Ζωρές, Ζ.)
Jedryka, Ζ 461
Jens, Μ. [ = Wachsoff, V.| 703
Jérôme 492 (βλ. καί Ζερόμ)
Joly, R. 409
Jones. St. 298
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Jurinelz, W. 410 (βλ. καί Γιούρινετς,
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Kaan, P. 567
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Kahan, V 236
Kaldis, A. 704 (βλ. καί Καλδής, ’A.)
Kalinkov, D. 290
Kaminsky, P. 263
Kanl, I. 117
Kapardis, A. 706
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Kasdaglis, Μ. 703
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Kaiovis, Si. 700
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402, 431, 482, 540, 558, 560, 561,
567, 612 (βλ. καί Κάουτσκυ, Κ )
Kaulsky, L 552 (βλ. καί Κάουτσκυ, Λ.)
Kawerau, S. 582
Kazantzakis, Ν. 410 (βλ. καί ΚαζαντζάΜΚ, Ν. )
Kenna, Μ. Ε. 263
Keus, F 679
Keynes, J. Μ 160, 600
Kitroeff, A. 688 (βλ. καί Κιτροέφ, A.)
Klados, Μ. 514
Klein, A 431
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Kofas, J. 236
Kokinos, P. 267
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Ά)
Komos, 1.266,267 (βλ. καί Κόμος, Ί.)
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Konrad. Η 236

Konus 465
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Kottis, V-I 431
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Kousoulas, C. 236, 263
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Π.)
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Lafile, Β. 431
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Loris, M. 524
Losovsky, A. 531 (βλ. καί Λοζόφσχυ,
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Medvedev, R 237,451
Melingos 272-273 (βλ. καί Μελίγκος)
Merlat, Ο. 589
Merleau-Ponty 122
Mermoz, M. 403
Meszavos, I. 237
Michelis, C. G 431
Mies, M. 311
Milliex, R. 444
Moch, G. 601
Molimer, S. 458
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Μηνιαία Έπιθεώρησις (Κόμμα Φιλε
λευθέρων) 550, 618
Μόρφωση 79-80, 88, 229, 260, 269,
281,
326, 357, 397-401
Μπολσεβικική Επιθεώρηση
Μπολσεβίκος 129, 522
Μπολσεβίκος (Θεσσαλία) 249
Μπολσεβίκος (Μόσχα) 386, 401

Νά Λιτερατούρνομ πόστου 429
Νέα Ά γω γή 101-103,229,307, 452462, 463
Νέα Γενιά 299, 469
Νέα Ελλάδα 253, 305
Νέα Επιθεώρηση (Α' περίοδος) 57,
80-81, 82, 203, 208, 229, 309,
319, 403-405,406,407,417,418,
419,562, 615,624, 629,631, 693
Νέα Επιθεώρηση (Β' περίοδος) 201203,204, 205,207, 208,212,213,
2 1 5,217,346,378,4 0 7 ,4 2 0 , 438,
480,534,563,581, 627-629,630,
634,
635, 640,645,649,653,676
Νέα Έποχή 499, 586
Νέα Έποχή (1945) 607
Νέα Ε σ τία 195,199, 295, 338, 404,
407 ,45 4 ,4 7 8 ,5 4 8 ,
550, 617
Νέα Ζωή 87, 306, 407, 442
Νέα Ζωή (1923) 712
Νέα Κοινωνία 469, 608, 666
Νέα Οικονομία 100, 233, 452, 535,
541,594, 595,5 9 8 ,5 9 9 , 641,698
Νέα Πολιτική 240, 562, 576, 577
Νέα Σκέψη 419
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Νέαι Ά ρχαί 439
Νεανική Δράση 294
Νεανική Ζωή 251
Νεανική Ψυχή 464
Νεοελληνικά Γ ράμματα 88, 364, 442,
4 5 2 , 467, 6 1 6 ,6 1 7 ,6 2 3 ,6 2 8 , 640,
641,649, 657
Νεοελληνική Παιδεία 469
Νεο-Κυκλαδίτης, Ό 707
Νεολαία 290,291, 294, 298,325,326,
565,711
Νεολαία τής Θεσσαλονίκης 294
Νεολαία τών Ίωαννίνων 294
Νεολαία τής Λαμίας 294
Νέο Ξεκίνημα 474
Νέο Ξεκίνημα (1966) 522
Νέοι Άνθρωποι 640
Νέοι Βωμοί 82, 406, 407, 419
Νέοι Θεσμοί 598
Νέοι Καιροί 401
Νέοι Πρωτοπόροι 50, 83-87, 88, 103,
1 4 4,186,187,202,208,215,216,
2 1 7 ,2 2 9 ,2 5 9 ,2 8 7 , 288, 2 9 5 , 298,
3 0 6 , 318, 319, 346, 3 4 7 ,4 0 2 , 405,
413-430,4 52,453,454,465,467,
5 0 9 , 534, 53 9 ,5 7 5 , 580,621, 622,
623,6 2 8 , 634,635,640,653,659,
676,684,691, 692,693,697,698,
701, 711
Νέοι Σταθμοί 442
Νέον Κράτος, Τό 237, 239, 556, 577
Νέος Αιών 439
Νέος Άνθρωπος 307
Νέος Άνθρωπος 671, 672
Νέος Αντιφασίστας 294
Νέος Δημοκράτης 672, 673, 674
Νέος Δρόμος 117, 130, 523
Νέος Δρόμος (1928) 146, 179-180,
562, 620
Νέος Δρόμος (1945) 378, 575, 607-

608
Νέος Εργάτης 671
Νέος Κομμουνιστής 294
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Κόσμος 348, 393, 451, 673
Λαός 539, 540-541, 609
Λενινιστής 292, 294, 298, 313
Μαχητής 168, 214 , 528, 541,
611, 635, 645
Νέος Μαχιτίς 692, 694
Νέος Μπολσεβίκος 671
Νέος Ριζοσπάστης, Ό 247, 248, 264,
265,269,277,283,288,292,295,
324,341, 356, 395,427,465,469,
5 10,515,521, 522,532,534,634,
679, 693
Νέος Υπάλληλος 456
Νουμάς, Ό 180, 215, 417, 461, 622,
649, 707

Νέος
Νέος
Νέος
Νέος

Ξεκίνημα 299

' Οδηγητής 251
Όργάνωσις 708
’Οργανωτής 250

Παιδαγωγική 454, 467
Παιδαγωγός 453
Παιδεία 210, 466, 617, 640, 688
Παιδεία 471
Παλαιός Πολεμιστής 711
Πάλη τών τάξεων 126,1 27,129,132,
4 8 9 , 508, 5 1 1 ,5 1 2 ,5 /3 ,5 2 1 , 523,

527,

528, 589

Παναθήναια 707
Παναιγύτττια 685
Παρατηρητής 675
Πάροικος 686
Παρόν 168, 589, 602, 609, 610
Πειθαρχία 539
Πιονέρος 692
Πολιτικά Φύλλα 127, 128, 223, 480,

509,623,629,634,641, 6 4 5 , 659660, 666, 677
Πολιτική 657
Πορεία 442
Πράβντα 73,382,3 8 6 ,4 0 1 ,4 8 3 ,6 3 8 ,
677
Προλάτης 677
Προλετάριος 126, 510
Προλετάριος (1937) 130, 490, 499
Προλετάριος (Πειραιάς) 294
Προοδευτικός Φιλελεύθερος 589
Προπαγανδιστής, Ό 250
Πρός τή Νίκη 256
Πρός τίς μάζες 134, 532
Πρωτεργάτης 253
Πρωτοπόροι 81-83, 186, 208, 229,
2 9 5 ,3 0 6 ,3 0 9 ,4 0 2 , 405-413, 414,
417,418,419,454,464,465,466,
508,538,620,640,649,657,666,
669, 676, 679, 684
Πρωτοπόροι (1943) 87, 441, 442
Πρωτοπόροι της Νέας Γενιάς 673
Πρωτοπόρος 686
Πρωτοπόρος (Ενωμένες Πολιτείες)
700, 701
Πρωτοπόρος (Ισπανία) 696
Πρωία 200, 634
Πυρσός 693

Ριζοσπάστης 33, 45, 51, 68, 71, 76,
102,179,211, 2 2 9 , 246,247,248,
250,251, 2 5 2 ,2 5 3 ,2 5 5 , 258,260,
261, 2 6 2 ,2 6 4 ,2 6 5 , 270,276,277,
2 7 8 ,2 8 2 , 284, 285,286,288,289,
290,291,2 9 4 , 295,299,305,307,
3 1 2 ,3 1 3 ,3 1 4 ,3 /# , 324,341,347,
356,357,3 6 2 ,3 6 6 , 376,378,394,
4 0 3 , 404,4 0 5 , 406, 4 0 7 ,4 1 8, 419,
4 2 4 , 442,4 4 7 ,4 4 8 , 454,455,456,
4 5 9 ,4 6 4 , 469,4 7 4 ,4 7 5 ,4 7 6 , 483,
507,515,521, 522,527,529,530,
532,535,536,537,538,539,548,
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561, 564, 566,574,577,581, 594,
599, 607, 612, 621, 623, 624,
629, 644, 646, 653, 665, 666,
6 6 9 ,6 7 6 ,6 7 7 , 679, 691, 6 9 2 , 693,
701,708, 710- Ρίζος τής Δευτέρας
88, 200, 378, 448
Ρούμελη 254

Σημαία τοΰ Κομμουνισμού 489, 512
Σήμερα 219-221, 231,438,466, 534,
539, 563, 576, 589, 652-653
Σίντροφος 692
Σοβιετικά Νέα 289
Σοβιετικά Νέα 289
Σοβιετική Εθνογραφία 401
Σοσιαλισμός (1918) 708
Σοσιαλιστής 142, 146, 556, 558, 562
Σοσιαλιστής (Θεσσαλονίκη) 587
Σοσιαλιστικές Πληροφορίες 142,
146/147, 559
Σοσιαλιστική 'Εγκυκλοπαίδεια 149,
579-580, 582, 640
Σοσιαλιστική 'Εγκυκλοπαίδεια 539,
679
Σοσιαλιστική ’Επιθεώρηση 142, 146147,ib 2 ,163,202,210,213,220,
224,234,420,444,480,520,564,
5 70,57 4 ,5 7 5 ,5 8 1 . 587, 588,589,
594,595,596-601,602,609,616,
635,640,6 4 5 ,6 5 3 ,6 5 7 ,6 6 3 ,6 7 9
Σοσιαλιστική Ζωή 139-141,142,146,
231, 5 3 8 ,5 4 7 , 548,550-552, 553,
555,5 5 6 ,5 5 7 ,5 5 8 , 559, 562,577,
580, 634, 639, 678
Σοσιαλιστική ’Ιδέα 587
Σοσιαλιστική Σημαία 142, 549, 553,
558,
562
Σοσιαλιστική Φλόγα 586
Σοσιαλιστικός ’Αγώνας 588
Σπάρτακος 71, 109-115, 116, 177,
21 2 ,2 7 6 ,319,378 ,4 0 6 , 474,475,
476, 480,482,508,522,580,629,

634, 642, 644, 645, 677
Σπίθα (Θεσσαλονίκη) 118, 119, 492
Σπίθα (Λαμία) 249
Στρατώνας 249, 294
Σύγχρονα Θέματα 535
Σύγχρονη Σκέψη 700
Συνδικαλιστής 280
Συνδικαλιστής (1943) 609
Συνεταιριστής 577
Σύνορα τών δύο κόσμων 635, 657, 692
Σχολειό μας, Τό 464

Ταξίδι, Τό 442
Ταξικός 'Αγώνας 527
Τζιόβενο, Έ λ 294
Τηλεγραφητής, Ό 249
Τρουντ 401
Τσιμινιέρα 249

‘Υπαλληλική Φωνή 510
‘Υπαλληλικό Βήμα 510
‘Υπαλληλικός Κήρυξ 280

Φαλαγγίτική Επιθεώρηση 617
Φαντάροι 249
Φαντάρος, Ό 249, 294
Φάρος 687
Φάρος (ΕΣΣΔ) 692
Φιλολογικά Χρονικά 441
Φιλολογική Πρωτοχρονιά 669
Φιλολογικόν Σςαβαχλαεμάν 692
Φίλοι τοΰ Λαοΰ
φίλοι Τής Ε ΣΣ Δ, 01 288, 457, 465
Φίλος τοΰ Λαοΰ, Ό 553, 666
Φλάμπουρο 251
Φλόγα 294
Φοιτητής 126, 507, 510
Φοιτητική Σημαία 295
Φοιτητική Συντροφιά 295, 634, 657
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Φοιτητική Φωνή 299
Φραγκέλιο 402
Φτωχολογιά τοϋ κάμπου 286
Φωνή (Κάιρο) 687
Φωνή τής ’Αλληλεγγύης (Μακεδονία)
254
Φωνή τής 'Αλληλεγγύης (Πύργος)
251,253
Φωνή τοΰ ’Εργάτη 249
Φωνή τοΰ ’Εργάτη (Αίγυπτος) 683
Φωνή τών Έργατών καί ’Αγροτών
129, 510, 523
Φωνή τοΰ Εφέδρου 251, 290
Φωνή τής ’Ηπείρου 250, 254, 669

Almanach ouvrier el paysan 248
Arbeiterzeitung 552
Avenir Social, L’ 549

Balkan Review, The 620
Balkans, Les 534
Bataille Socialiste, La 589
Bulletin du Comité Mondial 427
Bulletin d'Information 611
Bulletin Intérieur 494, 495, 500
Bulletin International de Γ Opposition
Communiste de gauche 513, 514
Bulletin du Secrétariat Européen de la
IV Internationale 449

Cahiers du Bolchévisme 275, 371, 380,
381, 395, 425, 531
Cahiers du communisme 260, 398, 399,
400,401
Cahiers de contre - enseignement prolé
tarien 466

Φωνή τών Θυμάτων 290, 510
Φωνή τής Καρδίτσας 253
Φωνή τής Κομματικής ’Οργάνωσης
Αίγυπτιωτών 670, 684, 688
Φωνή τοΰ Λαοΰ 253
Φωνή τοΰ Λαοΰ ( ’Αγρίνιο) 253
Φωνή τοΰ Λαοΰ (Κέρκυρα) 254
Φωνή τοΰ Μωρηα 252, 253
Φώς 453, 456-457, 458, 462

Χαραυγή 674
Χρονικά 669

Cahiers du Monde Nouveau 541
Clarté 290, 446
Clé 218
Commune 261,409, 418,427, 428, 431
Contre le courant 514, 531
Contre la terreur en Crèce 308
Correspondance Internationale, La 249,
265, 268, 273, 274, 275, 308, 310,
405, 410, 428, 689, 709
Critique sociale 569, 652

Démocratie Nouvelle 268

École emancipée, L’ 466
Ère nouvelle, L’ 569
Est et Ouest 680, 692
Europe 428

Fédération Balcanique, La 272-273,274,

680
Fourth International 495, 496.524,703

Μ ΠΕΡΙ ΟΔΙ ΚΑ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
Frauen tag 551
I-ront antifasciste 427
Front Mondial 290, 298

Literatur der Weltrevolution 429
Littérature internationale 428
Littérature de la Révolution Mondiale
409,428
Lutte de classes, La 509, 514

Cesellschaft, Die 619

Humanité, L’ 403, 405, 426, 428, 44

Inkilapçi 676
Internal Bulletin 514
International Correspondent, The 689
Internationale Communiste, L’ 281
Internationale de Γ Enseignement, L’
460
Internationale Information 548, 550,

552
Internationale Literatur 410, 429
Internationale Presse-Korrespondenz
265, 274, 327, 409, 410, 428, 679-

680,

Marx-Engels-Archiv 137, 535
Modem Monthly 703
Modem Review 541
Monde 81, 404, 410, 426, 429, 432, 630
Mouvement Syndical Mondial, Le 281

Nachrichten der Internationalen 552
Neue Erziehung 458
Neue Zeit, Die 569
New Leader, The 524, 527, 529
New Masses 429
Nouvelle Critique 448, 697
Nouvelle Revue Socialiste, La 548, 568

689-690

Internationale Socialistische Jugendkorrespondenz 566
Internationale syndicale rouge, L' 531
Internationales Bulletin 513, 514

Journal de Moscou 465

Kampf, Der 552
Kobiete Wospolsczesma 551
Kommunistische Internationale, Die
258, 267, 268, 275, 287, 381, 460,
531

Leipziger Volkszeitung 552
Linkskurve, Die 410, 428

Partisan Review 703
Pensée, La 268, 398, 401, 478
Peuple, Le 552
Philosophy of Science 638
Politique Etrangère 610
Populaire, Le 552, 559, 564, 588, 589
Pour une Paix durable 257, 267-268,
588,674

Quarta Internazionale 494
Quatrième Internationale 493, 494, 495

Recherches Internationales 263
Révolution prolétarienne, La 531
Revue socialiste. La 528, 541, 542, 589,

697

EVPETHPI O
Role Aufbau, Der 410, 429
Rundschau 478, 670, 680. 690

Unler dem Banner des Marxismus 405,
410. 429; 453, 460, 531

Socialisme ou Barbarie 122, 500, 501,
502
Sonalisl Review 552 '
Socialist World 596
Sparlakusbund 474

Vériié, La 512. 514. 531
Vie socialisie. La 548, 552
Voix de la Grèce, La 257
Voprosy filosofii 235
Workers Monlhly 703

Temps modernes. I.es 697
Tiempo, El 594
Times. The 672

Zeiischnfi fur Sozialforschung 535
Zukunfi, Die 542

III. ΚΙΝ Η ΣΕΙΣ
ΚΑΙ Ο ΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

’Αγροτικό ’Εθνικό Κόμμα 579
Ά γροτικόν Έργατικόν Κόμμα 136137,148,167,231, 293,304,463,

533-537
Α γροτικό Κόμμα 'Ελλάδος 145, 147151,231,56 4 ,5 6 9 , 574-595,607,
608, 708
Αγροτικό Κόμμα 'Ελλάδας (ΕΑΜ)
164,166, 284
’ Ακαδημαϊκός Ό μιλος 295
Αλήθεια 419
Αμερικανική Κομμουνιστική Λίγκα
701
’ Ανεξάρτητα ’Εργατικά Συνδικάτα
555, 556, 569
Α νεξάρτητη Κομμουνιστική Νεολαία
’Αθηνών 406
Ανεξάρτητη Σοσιαλιστική Ό μάδα
133,164, 589, 610
Α νεξάρτητο ’Αγροτικό Κόμμα Ε λ λά 
δος 164, 538, 595, 608,609
’Ανεξάρτητο Σοσιαλιστικό Κόμμα 538,
559
Ανεξάρτητο Συνδικαλιστικό 'Ενωτικό
Μέτωπο 132
Άνορθωτικό Κόμμα Έργαζομένου
Λαοΰ (ΑΚΕΛ) 670-681, 698
Άντιδικτατορική Όργάνωση Νέων
673
Άντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων 294
Αντιπολεμική ’Επιτροπή 454

Αντιπολίτευση Ενωμένη 108, 109,
212, 474
Αντιφασιστική Όργάνωση ’Αεροπο
ρίας 684
Αντιφασιστική Όργάνωση Ναυτικού

684
Αντιφασιστική Πρωτοπορία 684
Αντιφασιστική Στρατιωτική Ό ργά
νωση 670, 683-684
Αντιφασιστικός Δημοκρατικός Συνα
σπισμός 566
Άντιχιτλερική Επιτροπή 85
Ά νωτέρα Γυναικεία Σχολή 184
Άριστερή ’Αντιπολίτευση 39, 124,
126,130,202,205,209,217,222,
229,230,4 0 6,507,509,531, 629,
6 3 3 ,6 4 1 ,6 4 4 , 656
Αριστεροί Φιλελεύθεροι 164, 608
Άρχειομαρξιστές 38, 39, 70, 72, 74,
1 0 8 , 111,124-133, 134,325,349,
3 6 4 ,3 7 3 ,3 7 4 ,3 7 7 ,3 8 3 , 477,478,
4 79,484,486,491,493, 507-514,
523, 669, 677, 696
Άρχειομαρξιστικό Κόμμα Ελλάδος
132,133, 527-529

Βαλκανική Ένωσις 533
Βαλκανική Κομμουνιστική 'Ομοσπον
δία 227, 270-276, 478, 671
Βελγικό Έργατικό Κόμμα 568

EVPETH PIO
ΓΣΕ Ε 125, 135,142, 145, 276-282,
547, 555, 556, 569, 710

Δημοκρατική Ένωσις 135, 136, 137,
139,148,185,230,533,534,547,
562, 608, 613, 666, 708
Δημοκρατική Ένωση 153, 164
Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδος 300
Δημοκρατική Παράταξη 152, 169,
418, 589
Δημοκρατικό Κόμμα Έργαζομένου
Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα 471
Δημοκρατικό Ριζοσπαστικό Κόμμα

608
Δημοκρατικόν Σοσιαλιστικόν Κόμμα
164, 168,404,609, 612-613,618
Δημοκρατικό Συνδικαλιστικό Κίνημα
170
Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 27,
44, 64, 77,165, 256, 393, 677
Δημοκρατικός Συνασπισμός 613
Δημόκριτος 705
Διδασκαλικός Σύλλογος Ίωαννΐνων
461
Διεθνές Έπαναστατικό Μαρξιστικό
Κέντρο 131, 523
Διεθνής Άνακριτική Ε πιτροπή 259
Διεθνής Άριστερή ’Αντιπολίτευση 39,
1 1 0 ,/// , 125,127,129,480,511,
518
Διεθνής Γραμματεία τής Κομμουνι
στικής Διεθνιστικής Ένωσης 117
Διεθνής τών Διανοουμένων 402-404
Διεθνής Ένωση τών Επαναστατών
Συγγραφέων 410
Διεθνής Ένωση Συγγραφέων 410
Διεθνής τών έργατών της έκπαίδευσης
103-116, 402-413
Διεθνής Κομμουνιστική 17, 26, 27, 28,
30-31, 33, 34, 37, 3 8 ,4 0 , 42, 46,
49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59,

64, 71, 87, 108, 113, 114, 115,
1 3 4 ,1 3 5 , 143,1 45,157,158,159,
2 0 8 , 226,227,257,259,262,264271,287,2 9 3 , 297, 309,312,314,
3 1 8 ,3 1 9 ,3 2 7 ,3 28 ,3 4 3, 344,358,
3 6 8 ,3 7 4 ,3 8 0,3 95 ,4 6 0,4 77 , 481,
485, 486,511, 517,518,531, 683,
710
Διεθνής τών Νέων, Κομμουνιστική
293, 297
Διεθνής 'Ομοσπονδία 'Ανεξάρτητης
’Επαναστατικής Τέχνης 218
Διεθνής Σοσιαλιστική 144, 152, 212,
227, 322
Διεθνής Σοσιαλιστική Έργατική 548,
552,
553, 558, 568
Διεθνής Συνδικαλιστική 'Ομοσπονδία
142
Διεθνιστική Έπαναστατική Πρωτο
πορία 118, 493
Διεθνιστικό Έπαναστατικό Κόμμα
'Ελλάδας 118,121, 491, 492,499
Διεθνιστικό ΚΚΕ 118, 491

’Εθνική ’Αλληλεγγύη 103, 254, 288,
468,
600
’Εθνική ’Αντίσταση 666
’Εθνική Ένωσις Ε λλάς 20, 623
’Εθνική Ένωτική Νεολαία 168, 613
' Εθνική καί Κοινωνική 'Απελευθέρωση
(ΕΚΚΑ) 250
Έθνική Όργάνωσις Νεολαίας 281,293
Έθνική Προοδευτική Ένωσις Κέντρου
152, 167, 169
’ Εθνικό ’Απελευθερωτικό Μέτωπο
(ΕΑΜ) 2 7 ,4 3 ,4 4 ,6 6 ,7 3 ,7 5 ,8 8 ,
89, 95, 99, 103, 104, 118, 121,
131,136,138,145,153,154,155,
165,210,227,231, 2 5 0 , 251,253,
254,2 6 2 , 293,305,346,356,378,
3 7 9 , 391,407,419,441,442,462,
4 6 7 ,4 6 8 ,4 7 6 ,5 2 2 ,5 5 3 ,5 9 9 , 607,
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613, 621,644, 665, 697
ΕΑΜ Αίγυπτου 684
ΕΑΜ 'Αλβανίας 669
ΕΑΜ Λογοτεχνών 87, 89, 441, 629
ΕΑΜ Νέων 293
'Εθνικό 'Αντιφασιστικό Μέτωπο 145
'Εθνικό 'Ενωτικό Κόμμα 164, 168
’Εθνικοσοσιαλιστικόν Κόμμα 20
’ Εθνικοσοσιαλιστικό Κόμμα Γερμανίας
144
"Εθνος καί Γλώσσα 180
'Εκπαιδευτικός Ό μιλος 90, 99-100,
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RÉSUMÉ

Panayotis Noutsos
LA PENSEE SOCIALISTE EN GRÈCE
(1926-1955)
Avant la fonte des glaces

De 1926 à 1955, c’est-à-dire dès le commencement de la «bolchevisation» du Parti Communiste Grec et jusqu’à peu avant que Zacharia
dis ne soit renvoyé de sa direction, la pensée socialiste se présente en
Grèce à deux niveaux, d’importance inégale, se rejoignant ponctuelle
m ent: dans le premier, qui domine le champ de la Gauche locale dans
son ensemble, la transform ation du «communisme» en concept généri
que de tous les aspects du m ouvement de la classe ouvrière est déjà
effective, dans le second, qui n’est pas toujours impuissant et privé de
perspectives d’élargissement de ces appuis politiques et, surtout, idéo
logiques, s’exprime l’inquiétude persistante des socialistes quant à l’au
tonom ie de leurs idées et des options politiques correspondantes. Dans
l’orbite variable des deux niveaux se pressent les divers groupes centri
fuges qui font successivement leur apparition dans la scène politique
et, avant tout, idéologique, ainsi qu’une pléiade d’intellectuels qui ont
des raisons de se mouvoir extra muros.
La formation de la physiognomie «marxiste-léniniste» du mouve
ment com muniste dominant s’est achevée à la faveur de l’action conju
guée de facteurs dépendant du comportement du P.C.G. en tant que
section hellénique de l’internationale Communiste. Aussi, sa recon
naissance comme «le parti de Staline, de Dimitrov, de Zachariadis, un
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parti de type nouveau» présuppose-t-elle la combinaison des paramè
tres suivants, constitutifs de son identité:
a) l’adhésion aux travaux idéologiques et aux «directives» politi
ques du «quartier général» de la révolution mondiale, parfois par l’in
termédiaire de l’appareil de direction de la Fédération Communiste
Balkanique;
b) la défense, à tout prix, de l’U.R.S.S., constituant la clef de voûte
de l’«internationalisme prolétarien»;
c) la rupture violemment consommée d’avec la tradition socialiste
du pays, pauvre mais puisant néanm oins à de nombreuses sources, par
l’imposition du code idéologique unifié des partis communistes qui
—en tant que sections nationales de l’internationale Communiste— se
dépouillent des schèmes idéels et organisationnels de l’internationale
Socialiste et de ses survivances;
d) la recomposition du parti de la classe ouvrière, avec comme
unité de base les «cellules des usines», qui exigent l’homogénéité idéo
logique de leurs membres et l’obéissance à la gestion «centraliste» du
parti;
e) l’autonomisation de l’appareil de direction, avec la formation des
«révolutionnaires professionnels» au sommet de la pyramide de l’orga
nisation, qui représente le parti en tant qu’abstraction, institue la
«discipline de fer», utilise imperturbablement la violence symbolique et
a parfois recours à l’élimination physique des contestataires, avec,
contre les «déviations» par rapport à sa «ligne», l’arme à double tran
chant de l’«opportunisme de droite» et du «sectarisme de gauche»;
0 la position de la question nationale, non pour elle-même, mais à
titre de moyen efficace pour promouvoir la résolution de la question
sociale, au sein d’une coalition d’ouvriers, de paysans, de réfugiés et de
«nationalités opprimées»;
g) la confrontation avec le «fascisme» et la constitution du «front
antifasciste», ce qui représenta l’un des foyers principaux de détermi
nation extérieure du P.C.G., tant au cours de son engagement dans la
tactique du «panfascisme», que pendant le déploiement maladroit du
«front panlaïque (populaire)» et du Front de Libération Nationale
(E.A.M.).
Le caractère propre au P.C.G., à titre d’intellectuel collectif et de
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pôle attractif pour les intellectuels, est ainsi essentiellement marqué
par son comportement comme «parti marxiste-léniniste», dont le dis
cours idéologique a les traits suivants:
a) il se présente comme le résultat d'u n code unique et indivis,
recevant sa forme des principes du «marxisme-léninisme-stalinisme»b) il se légitime dans la conviction qu’il a d’être valide comme
«science» de la transformation sociale, habile à déchiffrer les «lois» de
l’histoire et dirigeant les forces sociales destinées à établir la société
sans classes;
c) il se donne pour fondé philosophiquement dans le «matérialisme
dialectique», et le «matérialisme historique», qui prolonge ce dernier
dans la compréhension des phénomènes sociaux, et à propos duquel on
a des raisons de s’attendre à ce qu’il acquière l’exactitude des prévi
sions en biologie;
d) il est toujours en éveil, prêt à neutraliser toutes intrusions ou
ingérences portant atteinte à sa pureté, et se met incontestablement au
service de la direction du parti, qui le réduit à un simple prétexte
apologétique en vue de légitimer et de «populariser» ses choix;
e) il assure de l’avènement inévitable de la «crise générale» du
capitalisme et de la «nécessité de fer» correspondante avec laquelle
émerge le socialisme, s’assurant ainsi, au moyen de l’«économisme»
propre à une telle approche, le substitut ou le moyen d’une politique
aux dimensions d’un petit parti communiste qui, avec la promesse de la
révolution com m uniste, s’emploie à se rendre maître du jeu socio-politique;
0 il se tourne vers la chasse au «dogmatisme» lorsqu’il jette l’op
probre sur ceux qui semblent dériver «plus à droite» ou «plus à
gauche» de la «ligne du parti» du mom ent, enregistrant a posteriori les
produits de «la vie elle-même» à titre de falsifications ou de corrobora
tion des estimations inhérentes à cette ligne;
g)
il lutte pour conquérir le monopole du représentant de la «théo
rie marxiste-léniniste», renforçant le processus de constitution d’iden
tités collectives unifiées pour les membres du «parti bolchevique idéo
logiquement monolithique» et frappant tout ce qui conteste la justesse
des travaux de sa direction, censée être l’unique avant-garde du «mou
vement révolutionnaire»;

HF.Sl Ut

h)
il m ontre de l’intérêt pour la «voie néohellénique» vers le socia
lisme, quoique médiocrement fourni en éléments historiographiques et
se rabattant sur les symboles de la guerre d’indépendance de 1821,
insistant à chaque fois sur l’importance du «contenu» du procès de
transform ation sociale, et non de la «forme» qu’il revêt selon les lieux.
La dynamique de la fonction «éducative» assumée par le P.C.G.,
oralement et surtout par l’écrit (contenue dans le Rizospastis, la R evue
Communiste, la Bibliothèque Marxiste etc. ainsi que dans les publica
tions isolées de la maison d’éditions du Parti), s’épuise dans la présen
tation de la quintessence d’un tel «parti marxiste-léniniste», dont la
direction intellectuelle (Haïtas, Skytalis, Zachariadis, Zevgos, Roussos
etc.) entreprend de faire de lui le «porteur conscient» de la «création
communiste» internationale. L’adhésion aux schèmes d’idées et de pra
tique politique de la Troisième Internationale qui sont à chaque fois en
vigueur conduit à préciser les opinions concernant la stratégie et la
tactique à adopter en faveur de l’avènem ent de la nouvelle société, le
mode de structuration et de gestion du parti, la détermination de ses
appuis sociaux en tant que sujets du changement historique, les pro
blèmes que pose la participation des jeunes et la présence croissante des
femmes dans le devenir politique, l’importance et la qualité de l’oeuvre
éducative visant à établir la cohésion idéologique des membres du
P.C.G. La prétention à l’«hégémonie théorique», associée aux constants
répétés concernant la pauvreté de P«instruction marxiste-léniniste»,
favorisait le développement d’éléments «frontaux» ayant comme hori
zon de leurs activités la problématique de l’art et de la culture, la
reconstruction du pays et la réforme linguistique et éducative.
Jusqu’à l’imposition de la «direction» Zachariadis, qui figera les
caractéristiques du P.C.G. comme «parti marxiste-léniniste», les opposi
tions intérieures au Parti, qui conduisent à certains regroupements
centrifuges fixant leur physiognomie par référence à P«Opposition de
Gauche» déjà constituée chez les Bolcheviques, ne sont pas éliminées.
La portée politique du groupe «Spartakos» évoluait en raison inverse
de la pénétration théorique de ses prom oteurs S. Maximos et P. Pouliopoulos, qui, avec la valeur autonom e de leurs contributions, travail
laient à l’avancem ent du marxisme hellénique avec un travail «criti
que» contribuant, en soi, à l’éveil des consciences à gauche. Avec la
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consommation du schisme au sein des Bolcheviques et la constitution
de l’«Opposition de Gauche» internationale, les formations grecques de
même obédience suivront l’exemple de ses décisions et, par la suite,
elles tom beront d’accord, après quelques déboires, sur la nécessité de
créer une nouvelle Internationale. A la tête de la IVème Internationale
se détachera M. Raptis («Pablo»), dont l’oeuvre écrite est d’envergure
internationale, tandis que C. Castoriadis, qui produira plus tard un
travail théorique de haute tenue, fait ses classes dans les rangs d’un
groupe d’obédience similaire. Au début des années 30, le mouvement
de l’«Archeiomarxisme» rassemble un grand nombre d’adhérents et se
m ue, de simple expression locale de l’«Opposition de Gauche» qu’elle
était, en «second parti» de la classe ouvrière. Il se trouvera mortelle
ment divisé face à la nouvelle Internationale, de sorte que la minorité
qui formera le «Parti Communiste Archeiomarxiste», d’abord radicale,
finira par n’être qu’un groupement socialiste très modéré et, de plus,
hostile au P.C.G. Enfin, les restes de l’«Union Communiste de Grèce»,
qui revendiquent l’exclusivité dans la dénonciation de la «bolchevisation» du mouvement ouvrier, tout en dem eurant dans l’ombre du
P.C.G. pour simplement lui rappeler ses «erreurs», ne connaîtront
qu’un bref épanouissement.
Pendant l’entre-guerre, la présence affaiblie du courant socialiste
en Grèce correspondit au renforcem ent du P.C.G., à l’activité de l’Union Démocratique et aux dangers de déviation anticonstitutionnelle
qui se font puissamment sentir sous les espèces du «fascisme». Bien
que la place des mouvements socialistes au sein de l’ensemble de la
Gauche, avec des tentatives répétées de condensation, fut déterminée
par le mode de transposition de leurs options idéologiques en une
pratique politique concrète, une im portante oeuvre d’inspiration socia
liste ou socialisante sera produite par le Parti Ouvrier Paysan et les
«Koinoniologues» [«Sociologues»], le groupe de G. A. Georgiadès, la
Vie Socialiste de N. Giannios, le Parti Socialiste Grec et la Revue
Socialiste, ainsi que par le Parti Paysan Grec et la revue «agricole-socialiste» R echerche Sociale. C’est après avoir pris part à la fondation et au
développement du Front de Libération Nationale (E.A.M.), pendant la
guerre, que P«Union de la république populaire» (E.L.D.) et le Parti
Socialiste Grec (S.K.E.), en désaccord avec les «Dekemvriana». s’en
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détacheront pour engager, sous le nom de S.K.E.L.D., le «pas suspen
du» du socialisme d’après guerre, dont la configuration d’idées est assez
cohérente (elle approfondit le contenu de la transformation socialiste
de la société hellénique en affirmant la nécessité de l’étape de la «dé
mocratie populaire» en vue de sa réalisation, elle insiste sur la fonction
critique du marxisme, soutenant la proposition d’«Ëtats Unis Socia
listes d’Europe» et réévaluant l’importance des institutions d’autoges
tion dans la vie politique et économique) et cherche à s’imposer dans
un domaine revendiqué par toute un pléiade de prétendants provenant
des deux côtés de sa ligne de navigation.
La fluidité d’ensemble du paysage, tant dans l’entre-deux-guerres,
qu’après l’Occupation, et la tentative d’hégémonie des communistes et
des socialistes naturellem ent liée à cette dernière, provoqua la création
d’un cercle d’étendue variable de «proches», qui souvent se reconnais
sent comme «indépendants», selon la terminologie alors en vigueur.
Durant les trente ans que nous étudions ici, des événements d’impor
tance nationale et mondiale ont eu lieu, qui offrirent des stimultions
cruciales, tant en faveur de l’éloignement que de l’engagement dans les
form ations de gauche existantes: Glinos et Vamalis, Zevgas et Papakonstantinou, Kordatos, Sklavos, Spieros, le cercle de la revue Simera,
P. Guikas, Prokopiou, I. Mêlas, Sklavounos, Petsopoulos. Au terme des
péripéties, des cas de retour ou de retournem ent des intellectuels ne
sont certes pas exclus, mais sans autoriser pour autant une caractérisa
tion typologique d’ensemble afin de comprendre leurs palinodies. Il
appert seulement que les tendances centripètes ou centrifuges se ren
forcent durant les périodes d’accentuation ou, au contraire, de dépres
sion des conflits idéologiques, qui entraînent respectivement un ras
semblement ou une dispersion des m ouvements organisés de toutes les
colorations de Gauche.
L’utilisation des idées socialistes et, surtout, communistes, dans
l’exercice d’une critique sociale structurée, évoluait en raison directe
des résistances encouragées par la «communistophobie» des appareils
idéologiques de l’Ëtat et soutenues par l’armée et la police, moyennant
l’épouvantail de l’«ennemi intérieur». Après la chandestinité, les per
sécutions, les déportations et l’exil, le P.C.G. intervient de façon déter
minante dans le jeu du pouvoir parlementaire en 1936 et, trempé au
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feu de la Résistance, il deviendra un pôle dynamique de la scène politi
que du pays, qui, avec l’intervention étrangère, se recomposera et
achèvera la guerre civile à l’avantage des classes dominantes. La propo
sition stratégique de la Gauche, notam m ent dans sa version commu
niste, projetait une anti-société, appelée à l’avenir, fût-ce par le choc
des arm es, à prendre la relève de la société actuelle. Avant même la
fonte des glaces accumulées dans les relations internationales par la
guerre froide, avant que le code idéologique de détermination de cette
société ne soit contesté intra m uros, éclatera la réflexion concernant le
désaccord des intentions et de la réalité:
«depuis des années nous nous efforçons de construire le monde
de le transformer
nous pétrissons la boue et sans cesse elle est défaite
par les préventions les pluies les trahisons.
Nous sommes responsables des matériaux
de nos abattements
nous sommes responsables de notre insistance...»

