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Ι Ύπό κατασκευήν | 

Παράλληλα μέ την ταξινόμηση των μεγάλων αρχειακών ενοτήτων, δσων ήδη έχουν 
ενταχθεί ή προστίθενται μέ την πάροδο τον χρόνου στό αρχειακό ολικό των ΑΣΚΙ, γίνεται 
προσπάθεια νά συγκροτηθούν θεματικές ενότητες βάσει των τεκμηρίων πού παρέχουν 
μικρότερες συλλογές οι όποιες φυλάσσονται στά αρχεία. 'Επιδίωξη μας είναι νά διατηρηθεί ή 
αυτοτέλεια των μικρών αυτών συλίογών, ή ταξινόμηση τους όμως νά γίνει μέ 'ενιαίο τρόπο 
ώστε, μέ τη συνδρομή και της ηλεκτρονικής μηχανογράφησης, νά υπάρξει δυνατότητα 
χρήσης από τόν αναγνώστη των τεκμηρίων πού αφορούν επιμέρους θέματα, γιά τά όποια τό 
σχετικό πληροφοριακό υλικό βρίσκεται διάσπαρτο στις συλλογές αυτές. Στά σημειώματα 
πού ακολουθούν γίνεται λόγος γιά δύο από τις ενότητες αυτές πού έχουν αρχίσει νά 
συγκροτούνται και αφορούν: τις οργανώσεις της «εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς», της 
μεταπολιτευτικής κυρίως περιόδου, και την οργάνωση ΕΚΟΝ Ρήγας Φεραίος. 

«Έξωκοινο βουλευτική 

αριστερά» 

καί αρχειακά τεκμήρια 

ΣΤΑ ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
Ιστορίας έχει αρχίσει νά συγκροτείται 
πρόσφατα ενα σώμα τεκμηρίων σχετικό 
μέ τή δράση καί τή λειτουργία μικρών 
αριστερών οργανώσεων, συσπειρώσεων 
καί ομάδων πού έδρασαν στον ελληνικό 
χώρο, τίς όποιες, έάν θέλαμε σχηματικά 
νά τίς τοποθετήσουμε στον πολιτικό 
χάρτη, θά λέγαμε δτι βρίσκονται στά 
αριστερά της «επίσημης» Αριστεράς 
(ΕΔΑ, ΚΚΕ, καί μετά τή διάσπαση του 
1968, ΚΚΕ καί ΚΚΕ εσωτερικού). Πρίν 
αναφερθούμε συνοπτικά στό σχετικό 
αρχειακό υλικό καί στίς συλλογές, 
κυρίως της μεταπολιτευτικής περιόδου, 
πού έχουν συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα 
στά ΑΣΚΙ, θά ήταν ίσως χρήσιμο νά 
επιχειρήσουμε μία σκιαγράφηση τών 
πολιτικών ομάδων πού παρήγαγαν τό 
παραπάνω υλικό, καθώς καί εκείνων γιά 
τίς όποιες περιέχονται συχνά πληροφο

ρίες στά σχετικά τεκμήρια. Φυσικά ή 
αναφορά μας στην «εξωκοινοβουλευτι
κή αριστερά», στό πλαίσιο του σημειώ
ματος αύτοΰ, θά εξαντληθεί απλώς σέ 
μία χονδρική σχηματική περιγραφή τών 
πολιτικών προελεύσεων καί τών διαδρο
μών τών σχηματισμών πού μπορούν νά 
ενταχθούν σέ αυτήν, χωρίς νά υπεισέλ
θουμε καθόλου στίς αντιστοιχίες τοΰ 
χώρου αύτοΰ μέ τίς κοινωνικές διεργα
σίες καί τά κοινωνικά αιτήματα πού 
επιδίωξε νά εκφράσει. 

"Ενα πρώτο ζήτημα πού ανακύπτει 
είναι νομίζω εκείνο τοΰ προσδιορισμοΰ, 
της ταυτότητας τοΰ πολιτικού χώρου 
στον όποιο αναφερόμαστε. Παρότι ό 
χώρος αυτός δέν απέκτησε ποτέ στό 
σύνολο τοΰ ομοιογένεια καί χαρακτήρα 
ενιαίου ρεύματος, κατά καιρούς έχουν 
χρησιμοποιηθεί ποικίλες διατυπώσεις σέ 
μιά προσπάθεια νά προσδιορίσουν, νά 
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περιχαρακώσουν, νά χρωματίσουν είτε 
θετικά είτε αρνητικά τό σύνολο ή τμήμα
τα του. "Ετσι οροί, εφήμερης συχνά διάρ
κειας, όπως «"Ακρα'Αριστερά», «Συνεπής 
Αριστερά», «Επαναστατική Αριστερά», 
«Αριστεριστές», «'Αναρχοαυτόνομοι» 
κλπ., χρησιμοποιήθηκαν ενίοτε στό τρέ
χον πολιτικό λεξιλόγιο. Όπως ήταν 
αναμενόμενο όμως, δέν έγιναν αποδεκτοί 
άπό τό σύνολο ούτε τών πομπών ούτε τών 
αποδεκτών, καθώς πρόκειται γιά εκφρά
σεις ιδεολογικά φορτισμένες, οι όποιες 
απέβλεπαν στην ανάδειξη ή απαξίωση 
εκείνου πού επιχειρούσαν νά προσδιορί
σουν. Στό κείμενο αυτό επιλέξαμε νά 
χρησιμοποιήσουμε τόν δρο «εξωκοινο
βουλευτική αριστερά», ό όποιος είναι 
μάλλον ό ευρύτερα αποδεκτός καί πα
ράλληλα ό πιό «άχρωμος», καθώς βαρύ
νεται μέ τίς λιγότερες συνδηλώσεις. 
Παρόλα αυτά βέβαια καί ό δρος αυτός 
είναι ανακριβής καί έν μέρει παραπλανη
τικός, άφοΰ ούτε ή παραμονή τών πε
ρισσότερων τουλάχιστον οργανώσεων 
τής «εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» 
εκτός κοινοβουλίου αποτέλεσε επιλογή 
τους, ούτε ή δράση τους επικεντρώθηκε 
αποκλειστικά σέ ζητήματα πού είχαν 
σχέση μέ τό ζήτημα τής κοινοβουλευτι
κής εκπροσώπησης. 

Ή ασάφεια λοιπόν παραμένει, δπως 
επίσης καί τό πρόβλημα τής ένταξης 
κάτω άπό έ'ναν ενιαίο -έν πολλοίς αυθαί
ρετο- τίτλο πολιτικών ομάδων μέ διακρι
τή πολιτική προέλευση καί ιδεολογικό 
στίγμα, οι όποιες, σέ ορισμένες μάλιστα 

περιπτώσεις, επέλεξαν διαφορετικές μορ
φές δράσης γιά τήν πραγματοποίηση τών 
πολιτικών τους στόχων. Τό πρόβλημα 
μάλιστα επιτείνεται άπό τό γεγονός δτι ό 
χώρος αυτός συναπαρτίστηκε -σέ ορι
σμένες μάλιστα φάσεις τής διαδρομής του 
κατά πλειοψηφία- άπό πρόσωπα, πού 
είτε δέν εντάχθηκαν στίς οργανώσεις τής 
«εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» είτε 
διατήρησαν μέ αυτές χαλαρή οργανωτι
κή σχέση, συμμετείχαν δμως ενεργά σέ 
πρωτοβουλίες τοΰ χώρου προσδίδοντας 
του τό ειδικό εκείνο χρώμα πού συνιστά 
τό βασικό στίγμα του. 

Αυτή δμως είναι ή μία όψη τοΰ 
πράγματος. Ή άλλη καί ουσιαστικότερη 
νομίζω δτι είναι ή ύπαρξη καί δράση ενός 

πολιτικού χώρου, συγκροτούμενου άπό 
αριστερές ομάδες καί οργανώσεις, στίς 
όποιες μποροΰν νά εντοπιστούν κάποια 
κοινά χαρακτηριστικά, τόσο ώς προς τίς 
ιδεολογικές καταβολές, δσο καί ώς προς 
τίς πολιτικές επιλογές καί τή δράση πού 
ανέπτυξαν. Δέν είναι άλλωστε τυχαίο τό 
γεγονός δτι εκείνες πού συστοιχίζονται 
στό χώρο αυτό -παρά τίς εντονότατες 
ορισμένες φορές ιδεολογικές συγκρού
σεις πού δημιουργήθηκαν ανάμεσα τους 
καί τήν πολεμική πού συναντά κανείς στά 
έντυπα πού έξέδιδαν οι επιμέρους πολιτι
κοί σχηματισμοί- συχνά ακολούθησαν 
κοινές διαδρομές, είχαν παρόμοιες επι
λογές σέ ζητήματα αιχμής καί συνεργά
στηκαν είτε μέ αφορμή εκλογικές ανα
μετρήσεις είτε στό πλαίσιο κάποιων 
κοινών πολιτικών πρωτοβουλιών. 

Ή συγκρότηση καί ή διαδρομή τών 
παραπάνω οργανώσεων καί ομάδων νο
μίζω δτι σχετίζεται στενά μέ τίς ειδικές 
συνθήκες πού επικράτησαν στό ελληνικό 
κομμουνιστικό κίνημα. Επίσης συνδέε
ται μέ τίς επιρροές καί επιδράσεις πού 
δέχτηκε τό τελευταίο άπό τίς ανακατατά
ξεις πού συνέβησαν στό διεθνές κομμου
νιστικό κίνημα καί τίς διεργασίες πού 
συντελέστηκαν στό ευρύτερο φάσμα τής 
αριστεράς. Έάν επιχειρούσαμε μιά χον
δρική ταξινόμηση τοΰ χώρου τής «εξω
κοινοβουλευτικής αριστεράς», θά μπο
ρούσαμε νομίζω νά διακρίνουμε δύο 
κύριες πηγές τροφοδότησης του, οι 
όποιες, παρότι έκκινοΰν άπό διαφορετι
κές αφετηρίες, συγκλίνουν, καθώς καί οι 
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δύο καταλήγουν στην -σχηματικά του
λάχιστον- εξ αριστερών κριτική τής 
πολιτικής τοΰ ΚΚΕ καί κατόπιν τοΰ 
ΚΚΕ εσωτερικού, τόσο στό επίπεδο τών 
στρατηγικών επιλογών δσο καί στό 
επίπεδο τής τρέχουσας πολιτικής πρακτι
κής καί τών μεθόδων υλοποίησης της. 

Ή πρώτη πηγή τροφοδότησης συ
σχετίζεται άμεσα μέ τίς εξελίξεις στην 
ΕΣΣΔ, μέ τόν τρόπο πού βιώθηκαν οι 
παρεμβάσεις τοΰ ΚΚΣΕ καί τής Κομμου
νιστικής Διεθνούς στό ελληνικό κομμου
νιστικό κίνημα, καθώς καί μέ τήν αντί
στοιχη οξεία σύγκρουση πού αυτές πυ
ροδότησαν στό εσωτερικό τοΰ ελληνικού 
κομμουνιστικοΰ κινήματος. Τμήμα λοι
πόν τής «εξωκοινοβουλευτικής αριστε
ράς» ανάγει τίς ρίζες του στή δεκαετία τοΰ 
1950 καί συνδέεται μέ τά γεγονότα τής 
Τασκένδης, τήν καθαίρεση τοΰ Ν. Ζαχα
ριάδη καί δσα συνέβησαν στην 7η ολο
μέλεια τής ΚΕ τοΰ ΚΚΕ τό 1957. Στελέχη 
τοΰ χώρου αύτοΰ έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο αργότερα στή συγκρότηση «μαρ-
ξιστικών-λενινιστικών» οργανώσεων, οι 
όποιες θεωροΰσαν τόν εαυτό τους εκφρα
στή τής αυθεντικής παράδοσης τοΰ ΚΚΕ, 
κατήγγελλαν τήν υπάρχουσα ηγεσία του 
καί επιδίωκαν τήν ανασυγκρότηση ή τήν 
ανασύσταση τοΰ κόμματος τής εργατικής 
τάξης, τό όποιο υποστήριζαν δτι είχε 
διαλυθεί. 'Επρόκειτο λοιπόν περισσότε
ρο γιά μία κίνηση επιστροφής στίς ρίζες 
καί όχι ρήξης μέ αυτές, ή οποία στό 
πλαίσιο τής διεθνούς συγκυρίας τής 
δεκαετίας τοΰ 1960-1970, απέκτησε ώς 

σημείο αναφοράς τίς ιδεολογικοπολιτι
κές κατευθύνσεις τοΰ Κομμουνιστικού 
Κόμματος Κίνας καί σέ μικρότερο βαθ
μό τοΰ Κόμματος Εργασίας τής Αλβα
νίας, ένώ διά τής τεθλασμένης συναντή
θηκε μέ τήν πρακτική τών «μαοϊκού» 
προσανατολισμοΰ οργανώσεων τής Δυτι
κής Ευρώπης. Τά πρώτα συγκροτημένα 
σπέρματα τοΰ χώρου αύτοΰ εμφανίζονται 
στά μέσα τής δεκαετίας τοΰ 1960, μέ τή 
δημιουργία κάποιων πυρήνων, τών ο
ποίων ή δράση συνεχίστηκε στην περίο
δο τής δικτατορίας, ενισχύθηκε τά πρώτα 
χρόνια τής μεταπολίτευσης καί άρχισε νά 
συρρικνώνεται στις αρχές τής δεκαετίας 
τοΰ 1980. 

Ή δεύτερη πηγή τροφοδότησης τής 
«εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» σχε
τίζεται μέ τίς διεργασίες στον ευρύτερο 
χώρο τής ευρωπαϊκής κυρίως αριστεράς 
άπό τή δεκαετία τοΰ 1960, καθώς καί μέ 
τήν επίδραση άπό τή δράση τών έθνικο-
απελευθερωτικών, άντιιμπεριαλιστικών 
κινημάτων στίς χώρες τοΰ «τρίτου κό
σμου». Στά τέλη τής δεκαετίας τοΰ '60 καί 
κυρίως στά πρώτα χρόνια τής δεκαετίας 
τοΰ '70, εμφανίζονται, κατά κύριο λόγο 
μεταξύ τών Ελλήνων πού ζούσαν ή είχαν 
καταφύγει εξαιτίας τής δικτατορίας στό 
εξωτερικό, οί πρώτες ελληνικές ομάδες ή 
οργανώσεις πού είναι επηρεασμένες άπό 
τό πνεύμα τοΰ Μάη τοΰ '68 καί συντάσ
σονται μέ τό ιδεολογικοπολιτικό ρεύμα 
τής Νέας Αριστεράς, όπως αυτό διαμορ
φωνόταν τήν εποχή εκείνη στή Δυτική 
Ευρώπη. Ή πορεία τους στον ελληνικό 

χώρο ακολούθησε διαδρομή ανάλογη μέ 
αυτήν τών «μαρξιστικών-λενινιστικών» 
οργανώσεων, θά μπορούσαν δμως ίσως νά 
σημειωθοΰν δύο πρόσκαιρες αναλαμπές, 
μία στά τελευταία χρόνια τής δικτατορίας 
καί μία δεύτερη στά τελευταία χρόνια τής 
δεκαετίας τοΰ '70 καί στά πρώτα χρόνια 
τής επόμενης. 

Οί τροτσκιστικών καταβολών οργα
νώσεις μέ συνεχή άπό τή δεκαετία τοΰ 
1930, συχνά δυναμική άλλα αριθμητικά 
ισχνή, παρουσία στην Ελλάδα έχουν 
διαφορετικά γνωρίσματα άπό τίς υπόλοι
πες οργανώσεις τοΰ χώρου αύτοΰ, καθώς 
ακολούθησαν διαφορετικές πολιτικές 
επιλογές καί επιδίωξαν νά αποκτήσουν 
διακριτή πολιτική ταυτότητα. Από τά 
μέσα όμως περίπου τής δεκαετίας τοΰ '60 
παρατηρείται μία ανασυγκρότηση τοΰ 
χώρου αύτοΰ, ή όποια μέσα άπό διαδικα
σίες αποσχίσεων, διασπάσεων καί επιμέ
ρους συγκροτήσεων, κατά τή διάρκεια 
τής δικτατορίας καί στά πρώτα χρόνια 
τής μεταπολίτευσης οδηγεί τμήματα του 
νά προσεγγίσουν τό υπόλοιπο ρεύμα τής 
«εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς». Πα
ράλληλα άλλωστε, έκτος άπό τίς οργα
νώσεις εκείνες πού ανήκουν ή επιδιώκουν 
νά ενταχθούν στή 4η Διεθνή, ορισμένες 
άπό τίς υπόλοιπες οργανώσεις τής 
«εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς» είναι 
επηρεασμένες καί φιλικά διακείμενες 
προς τίς ιδέες τοΰ ίστορικοΰ ηγέτη τοΰ 
ρεύματος Λ. Τρότσκυ. Επόμενο είναι, 
λοιπόν, στό αρχειακό υλικό τών οργανώ
σεων τής «εξωκοινοβουλευτικής άριστε-
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ράς» νά ανευρίσκονται άμεσες καί έμμε
σες μαρτυρίες γιά τή δραστηριότητα τών 
«τροτσκιστικών» οργανώσεων. 

Οί αναρχικές ομάδες καί συσπειρώ
σεις, αν καί δέν εντάσσονται μέσα στά 
δρια τοΰ παραπάνω περιγράμματος -δέν 
αύτοπροσδιορίζονται άλλωστε ώς τμήμα
τα τής αριστεράς, γεγονός πού αποτελεί 
κοινό χαρακτηριστικό γιά δλες τίς οργα
νώσεις της «εξωκοινοβουλευτικής αρι
στεράς»-, διατηροΰν σέ ορισμένες πε
ριπτώσεις δεσμούς καί διαύλους επικοι
νωνίας μέ τό χώρο αυτό, μέ αποτέλεσμα 
δψεις τής δράσης τους νά μποροΰν νά 
εντοπιστούν στό αρχειακό υλικό δπου 
αναφερόμαστε. 

Σέ δσες περιπτώσεις είχαμε κατα
γραφές τής επιρροής τών κομμάτων καί 
οργανώσεων τής αριστεράς (βουλευτικές 
καί δημοτικές εκλογές, φοιτητικές εκλο
γές, εκλογές σέ σωματεία εργαζομένων 
κλπ.), οί πολιτικοί σχηματισμοί πού θά 
μπορούσαν νά τοποθετηθοΰν στην «ε
ξωκοινοβουλευτική αριστερά» υπήρξαν 
πάντοτε μικρή μειοψηφία. Παρ' δλα αυτά 
δμως ή παρουσία τοΰ χώρου αύτοΰ στον 
τομέα τής παραγωγής κάθε μορφής έντυ
που ύλικοΰ είναι εξαιρετικά έντονη. 
'Ιδίως άπό τή μεταπολίτευση καί μετά 
έχουν εκδοθεί δεκάδες περιοδικά καί 
εφημερίδες καί έχουν εκτυπωθεί χιλιά
δες μπροσοΰρες, προκηρύξεις, αφίσες, 
τρικ, πού προέρχονται άπό τίς ίδιες τίς 

οργανώσεις τοΰ χώρου αύτοΰ, άπό ομάδες 
καί πολιτικά σχήματα πού κινούνταν στό 
ιδεολογικό περιβάλλον του ή άπό πολυά
ριθμες επιτροπές πού συστάθηκαν μέ 
αφορμή συγκυριακά ζητήματα καί απο
τέλεσαν ζωντανό συστατικό του. Τό 
ποικιλόμορφο αυτό υλικό -καθώς επί
σης καί δποια τεκμήρια υπάρχουν άπό 
τήν εσωτερική ζωή τών όργανώσεων-
συνιστοΰν πολύτιμη παρακαταθήκη γνώ
σεων γιά τήν ιστορία τής «εξωκοινο
βουλευτικής αριστεράς» στην Ελλάδα. 
Αποτελούν δμως γενικότερα καί ένα 
υλικό χρήσιμο στην πολιτική καί κοινω
νική ιστορία, καθώς γεγονότα τής πρό
σφατης ιστορίας φωτίζονται άπό μιά 
διαφορετική οπτική γωνία, ενώ παράλλη
λα μέσα άπό τό υλικό αυτό καταγράφον
ται οί ιδεολογικές συγκρούσεις, οί συ
γκλίσεις καί οί αποκλίσεις ρευμάτων τής 
ελληνικής αριστεράς, οί επιρροές καί οί 
οσμώσεις μέ τό διεθνές αριστερό κίνημα. 

Στά ΑΣΚΙ, δπως αναφέραμε καί πα
ραπάνω, έχουν δωρηθεϊ ορισμένες συλ
λογές, δπου ανάμεσα σέ άλλο αρχειακό 
υλικό, περιλαμβάνονται καί τεκμήρια γιά 
τίς οργανώσεις τοΰ χώρου αύτοΰ καί τή 
δράση τους: κυρίως προκηρύξεις, μπρο
σοΰρες, περιοδικά, εφημερίδες, τρίκ, αφί
σες καί αποκόμματα εφημερίδων σχετικά 
μέ τή δράση οργανώσεων, επιτροπών, 
εργατικών καί φοιτητικών παρατάξεων 
πού ανήκουν στό περιβάλλον τής «εξω

κοινοβουλευτικής αριστεράς» καί άφο-
ροΰν κυρίως τή χρονική περίοδο 1975-
1994. Τό υλικό αυτό βρίσκεται σήμερα σέ 
διαδικασία καταγραφής καί ταξινόμη
σης, έτσι ώστε σύντομα ελπίζουμε νά 
καταστεί ευχερής ή χρήση του άπό κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

Βέβαια τό σημαντικό αρχειακό υλι
κό πού έχει συγκεντρωθεί μέχρι σήμερα, 
δέν καλύπτει ακόμη τό σύνολο τών 
δραστηριοτήτων τοΰ χώρου. Είναι απο
σπασματικό, παρουσιάζει χρονικά χά
σματα καί άφορα τμήμα μόνο τών πολιτι
κών σχηματισμών τής «εξωκοινοβου
λευτικής αριστεράς» καί τής δράσης 
τους. Ό εμπλουτισμός τών συλλογών μέ 
νέες προσκτήσεις είναι αναγκαίος καί 
χρήσιμος, καθώς θά επέτρεπε τήν κατά τό 
δυνατόν κάλυψη τών υπαρχόντων κενών 
καί θά βοηθοΰσε στή συγκρότηση μιας 
τράπεζας τεκμηρίων καί πληροφοριών, 
μιας ανοικτής «αποθήκης» γνώσης καί 
αυτογνωσίας, γιά τήν ιστορία ενός δρα
στήριου κομματιοΰ τής ελληνικής αρι
στεράς, τοΰ οποίου ή πολιτική δράση καί 
ή συμβολή στή διακίνηση καί ζύμωση 
τών ιδεών δέν υπήρξε ευθέως ανάλογη μέ 
τό μικρό αριθμητικά μέγεθος του. 

Δημήτρης Αημητρόπουλος 
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