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ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟ∆Ο 1941-1945  

ΚΑΙ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 
 

 

 

 

∆ίνουµε στα παρακάτω µερικές σκέψεις για την πολιτική του ΚΚΕ την περίοδο 1941-45 
και τη θέση των τροτσκιστών στον πόλεµο. Οι σκέψεις αυτές αποτελούν µέρος µιας 
ευρύτερης δουλειάς  που δίνεται εδώ αναγκαστικά σε µια κάπως αποσπασµατική 
µορφή.  
 

 
 

 

Α. Ζητήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ (1941-1945) 
 

 

 

Είναι γεγονός ότι το ΚΚΕ δεν είχε καµιά διασύνδεση µε το ίδιο το ΚΚΣΕ αν και πολλές 
φορές προσπάθησε να φτάσει ως εκεί µέσω των ΚΚ Αλβανίας, Γιουγκοσλαβίας και 
Βουλγαρίας. Η «πολιτική γραµµή» που περίµενε ποτέ δεν ήρθε (ούτε µε την αποστολή 
Ποπώφ στο βουνό ούτε µέσω της Ρώσικης πρεσβείας στην Αίγυπτο κτλ). Μόνον πολύ 
αργότερα θα φτάσει το περίφηµο τηλεγράφηµα του ∆ηµητρώφ στο ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ 
σχετικά µε τη «δυσµενή διεθνή κατάσταση», ότι «έλληνες σύντροφοι πρέπει 
περιµένουν» και τα ρέστα. Θα δούµε παρακάτω ότι τα πράγµατα είναι λίγο διαφορετικά 
και κάποιου είδους γραµµή υπήρχε. 
 
Στα 1945 ο Ζαχαριάδης κι’ η Ολοµέλεια έλεγαν ότι η πολιτική του ΚΚΕ µέχρι τότε ήταν 
«βασικά σωστή» για ν’ αλλάξει στα 1950 και να γίνει «βασικά λαθεµένη», να φορτώσει 
πολλά λάθη στον Σιάντο που κατηγόρησε σαν πράκτορα και προδότη κτλ. Φυσικά, την 
πραγµατική εξουσία στο κόµµα ασκούσε ο Ιωαννίδης κι’ όχι ο Σιάντος κι’ έτσι τέτοιες 
αλλαγές στη γραµµή πλεύσης εξηγούνται µόνο από έξωθεν παρεµβάσεις. Πραγµατικά, ο 
Ένβερ Χότζια γράφει στις «Αναµνήσεις µε τον Στάλιν» πως ασκήθηκε σκληρή κριτική 
στον Ζαχαριάδη από τον Χότζια µε την οποία συµφώνησε ο Στάλιν. Η θέση του Στάλιν 
ήταν ότι δεν έπρεπε να παραδοθούν τα όπλα, να συνεχιστεί ο αγώνας έξω απ’ την 
Αθήνα και πως «ο σ. ∆ηµητρώφ δεν είναι Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΣΕ».  
 
Φυσικά, αυτά σε µεγάλο βαθµό (αν όχι απόλυτα) είναι εκ των υστέρων θεωρητικολογία 
εφόσον ο Στάλιν δεν είχε κανένα ενδιαφέρον για την Ελλάδα, αλλά βέβαια δεν θα έκανε 
και τίποτε για να στρώσει το χαλί στους Εγγλέζους και τη δεύτερη κατοχή. Η Γιάλτα 
ακολούθησε τη Βάρκιζα (µε διαφορά µιας µέρας) και ήταν βέβαιο πως ο Τσώρτσιλ 
έπρεπε να πάει στη Γιάλτα µε κλεισµένο το ζήτηµα της Ελλάδας δεδοµένου ότι θα ήταν 
πραγµατικά περίεργο ο Αγγλικός στρατός να πολεµά τον ΕΛΑΣ (έναν συµµαχικό 
στρατό) στη στιγµή που ο πόλεµος ενάντια στο ναζισµό εξακολουθούσε. Αυτό το 
«κλείσιµο» το έδωσε η Βάρκιζα που ήταν µια απαράδεκτη υποχώρηση από µέρους του 
ΚΚΕ.  
 
∆εν δικαιολογούνταν ούτε από το συσχετισµό των δυνάµεων ούτε από το ίδιο το λαϊκό 
κίνηµα. Που βρίσκει όµως τη δικαιολόγηση του; Στην υπάρχουσα πολιτική του ΚΚΕ µε 
τον Λίβανο και την Καζέρτα, δηλαδή στην άνευ όρων «νοµιµοποίηση» του ΚΚΕ µέσα 
από το ΕΑΜ και άλλες πολιτικά ανύπαρκτες «πολιτικές προσωπικότητες», δηλαδή στην 
επιλογή ενός «ειρηνικού δρόµου» που βέβαια πρώτα και κύρια ο Τσώρτσιλ δεν ήθελε να 
επικρατήσει στην Ελλάδα. Αυτές οι υποχωρήσεις του ΚΚΕ είναι βέβαιο πως ήταν 
απαράδεκτες και δεν ακολουθήθηκαν ούτε από το ΚΚ της Αλβανίας ούτε από το ΚΚ της 
Γιουγκοσλαβίας.  
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Και είναι βέβαια παραµύθια τα όσα γράφτηκαν σχετικά µε τη συνάντηση Στάλιν – 
Τσώρτσιλ του 1943 στη Μόσχα µε τα περίφηµα ποσοστά κτλ. Τέτοια συµφωνία δεν έγινε 
για χίλιους λόγους (και υπάρχει σχετική βιβλιογραφία, βλ. P. Tsakaloyannis, “Τhe 
Moscow Puzzle”, Journal of Contemporary History, Vol. 21, No. 1, 37-55 (1986)) αλλά 
και για τον εξής απλούστατο λόγο: Ο Στάλιν δεν θεώρησε αντιπρόσωπο του Ρούσβελτ 
τον Τσώρτσιλ και δεν θα συµφωνούσε σε τίποτα που θα άφηνε εκτός τις ΗΠΑ. Το ότι 
στα λόγια µπορεί να ειπώθηκαν διάφορα, δεν έχουµε λόγο να το αµφισβητήσουµε αλλά 
το να παίρνει κανείς τη θέση πως η «συµφωνία των ποσοστών» φταίει για τη µετέπειτα 
στάση του ΚΚΕ είναι ανακριβές. Το ίδιο το ΚΚΕ µε τις επιλογές του (δηλαδή «ειρηνικός 
δρόµος», «κυβέρνηση εθνικής ενότητας» µε κάθε τρόπο κτρ) οδηγήθηκε στη Βάρκιζα 
στις αρχές του 1945. Τα παραµύθια αυτά δεν παύουν να χρησιµοποιούνται ακόµη και 
σήµερα (πχ Σ. Ρίζας, «Ο Άρης και η πολιτική του ΚΚΕ», σελ. 110, Ε Ιστορικά, 
Ελευθεροτυπία, 8/2/2009). 
 
Είναι βέβαιο όµως ότι µερικά ερωτήµατα παραµένουν. Ένα από αυτά είναι: «Γιατί το 
ΚΚΕ παρέδωσε τα όπλα;».  
 
Βέβαια, το ΚΚΕ δεν παρέδωσε παρά µέρος του οπλισµού του. Το υπόλοιπο κρύφτηκε 
στα χωριά αλλά µε την «λευκή τροµοκρατία» πολλά στελέχη του που ήξεραν τις 
κρυψώνες δολοφονήθηκαν. Επίσης ο κύριος όγκος των δυνάµεων του ΕΛΑΣ παρέµενε 
αν και η «λευκή τροµοκρατία» συνέβαλλε όσο ήταν δυνατό στο να διαλύσει και τις 
εφεδρείες και τον τακτικό ΕΛΑΣ. Φυσικά, το ΚΚΕ υπέγραψε τη συµφωνία της Βάρκιζας 
κι’ έτσι µπήκε στο παιγνίδι της αστικής τάξης. Το γεγονός αυτό υπήρξε πολιτική του ΚΚΕ 
από την αρχή, δηλαδή από την ίδια την ίδρυση του ΕΑΜ ακόµη. ∆ιαφορετικά, θα έπρεπε 
να είχε κρατήσει διαφορετική στάση, να είχε αναγνωρίσει το γεγονός ότι τα κόµµατα της 
αστικής τάξης είχαν πλέον ελάχιστη επιρροή και να είχε ακολουθήσει µια αυτόνοµη 
πορεία. Το κύριο θέµα (σε ότι αφορά το ίδιο το ΚΚΕ και την ηγεσία της εποχής του εκείνη 
την περίοδο) υποτίθεται πως έγκειται στο ζήτηµα της γενικής αµνηστίας στο οποίο δεν 
επέµειναν οι εκπρόσωποι του ΚΚΕ στη Βάρκιζα. Στην πράξη, οι λεγόµενοι «ηθικοί 
αυτουργοί» των ∆εκεµβριανών (δηλαδή η ηγεσία του ΚΚΕ στην πράξη) έµεναν στο 
απυρόβλητο ενώ χιλιάδες αγωνιστές έµειναν εκτεθειµένοι στο όργιο της λευκής 
τροµοκρατίας. Αυτό το γεγονός σπάνια τονίζεται όσο πρέπει. 
 
Το πραγµατικό ζήτηµα είναι αν όντως το ΚΚΕ έπρεπε να φτάσει στην υπογραφή της 
συµφωνίας της Βάρκιζας. Ο Παρτσαλίδης για χρόνια έλεγε «κάναµε λάθος, καλύτερα να 
µου είχαν κοπεί τα χέρια». Όπως γράφει ο Βαφειάδης, στις οργανώσεις του εξωτερικού 
αυτό είχε γίνει περίπου ανέκδοτο και επίτηδες πολλές φορές έθεταν το ζήτηµα στον 
Παρτσαλίδη για να τον «τσιγκλίσουν». ∆εν είµαι βέβαιος ότι κάποιος θα έθετε τέτοια 
κρίσιµα ζητήµατα για να «τσιγκλίσει» ή για να «γελάσει» αλλά για να το λέει ο Βαφειάδης 
πάει να πει πως κάτι υπάρχει σ’ αυτό. 
 
Το ΚΚΕ σχεδόν αναπόφευκτα έφτασε στη Βάρκιζα µετά τις συµφωνίες της Πλάκας, του 
Λιβάνου και της Καζέρτας. Στην Καζέρτα ως γνωστόν αρχηγός του «Εθνικού Στρατού» 
ορίζεται ο Σκόµπυ –ενώ το αρχικό σχέδιο και πρόταση του ΚΚΕ ήταν να µπει ο 
στρατηγός Οθωναίος. Επίσης υπήρξε και ζήτηµα σχετικά µε τη σύνθεση αυτού του νέου 
«Εθνικού Στρατού». Στον Λίβανο το ΚΚΕ πάει για «κυβέρνηση εθνικής ενότητας», 
παρακάµπτοντας φυσικά την ΠΕΕΑ –µε τις ευλογίες του Σβώλου βέβαια. Και στον 
Λίβανο και στην Καζέρτα, ο Ιωαννίδης επικαλείται την ασυνεννοησία µεταξύ 
αντιπροσωπείας και βουνού. Γεγονός είναι όµως ότι ο «σκληροπυρηνικός»  υποτίθεται 
του ΚΚΕ, Ζέβγος υπέγραψε, όπως και ο ίδιος ο Σιάντος –στον οποίο µετά τα φόρτωσε 
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όλα ο Ζαχαριάδης. Βέβαια, όταν έχεις κάνει ήδη τις συµφωνίες της Πλάκας, του Λιβάνου 
και της Καζέρτας, έχεις ηττηθεί στη µάχη του ∆εκέµβρη (µε τον κύριο όγκο των  
δυνάµεων του ΕΛΑΣ στην Ήπειρο να κυνηγάει τον Ζέρβα, τον αφοπλισµό του 36ου 
Συντάγµατος από τους Εγγλέζους στη Θήβα, και την ταξιαρχία βαρέως πυροβολικού 
Κρουπ, λάφυρο από τους Γερµανούς να έχει πέσει στα χέρια των Εγγλέζων και πάλι) 
επόµενο είναι να συνεχίσεις στον ίδιο δρόµο και να πας σε µια συµφωνία που δεν 
ανταποκρίνεται ούτε στα «σχέδια» του ΚΚΕ ούτε και στην αντικειµενική κατάσταση του 
κινήµατος.  
 
Στη Βάρκιζα, ήταν κρίσιµο να κερδηθεί χρόνος, να µην µπορεί να πάει ο Τσώρτσιλ στη 
Γιάλτα µε «κλεισµένο» το ελληνικό ζήτηµα και τελικά να αναδιαταχθεί έστω και την 
τελευταία στιγµή ο ΕΛΑΣ για να ξαναδώσει τη µάχη κοντά στην Αθήνα. Ως γνωστόν, η 
Θεσσαλονίκη ήταν στα χέρια του ΕΛΑΣ µε τις εγγλέζικες δυνάµεις σε αποµόνωση. 
Παρόλα αυτά, εγγλέζικα τµήµατα έφυγαν ανενόχλητα από την Θεσσαλονίκη για να 
πάρουν µέρος στη µάχη της Αθήνας (µε τις ευλογίες του Βαφειάδη)! 
 
Ένα άλλο ζήτηµα είναι ότι οι συµφωνίες είναι για να παραβιάζονται. Μπορείς σε µια 
δοσµένη φάση να υπογράψεις µια συµφωνία µε όσο το δυνατόν επωφελείς όρους για 
σένα αλλά ταυτόχρονα να προετοιµάζεις τον εαυτό σου, στρατιωτικά και πολιτικά για µια 
άλλη αποφασιστική σύγκρουση, δηλαδή για ανατροπή της συµφωνίας. ∆εν υπάρχουν 
εδώ «ιερά και όσια» επειδή υπογράψαµε ένα χαρτί. Μπορούσε η «ηγεσία» του ΚΚΕ να 
τραβήξει άλλον δρόµο. Αφού δεν το έκαµε σηµαίνει πως είχε αυταπάτες για τον 
«συµµαχικό αγώνα», τους «µεγάλους µας συµµάχους» Άγγλους και τα ρέστα. Μ’ άλλα 
λόγια υπολόγιζε σε «ειρηνική λύση» κτλ. 
 
Βέβαια, όταν ξεκίνησε τον αγώνα του ο ∆ΣΕ, ήταν ήδη σαφές πως οι συνθήκες δεν ήταν 
ίδιες µ’ εκείνες του 1944. Ο Ζαχαριάδης άφησε έναν ολόκληρο χρόνο να περάσει χωρίς 
να κάµει επί της ουσίας τίποτα και µετά ξεκίνησε τον ένοπλο αγώνα µε τον ∆ΣΕ. Έχουµε 
ακούσει επίσης και πράγµατα από «ιστορικούς» τα οποία δεν στέκουν. Σε εκδήλωση του 
ΣΥΡΙΖΑ στο κτίριο της ΓΣΕΕ το 2004 µε θέµα «Μας πήραν την Αθήνα» ακούσαµε ότι 
δεν µπορούσε ο ΕΛΑΣ, λέει, να κατέβει στην  Αθήνα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα και 
µάλιστα χρησιµοποιήθηκε σαν παράδειγµα ο Κιουταχής (!) που του πήρε δυο µήνες να 
φτάσει µε τις καµήλες στην Αττική ή δεν ξέρω κι’ εγώ που! Αυτά δεν είναι σοβαρά 
πράγµατα να λέγονται από «ιστορικούς» και ειδικά µέσα σε αριστερά ακροατήρια. Το 
συµπέρασµα ήταν ότι µας πήραν την Αθήνα το 1944 αλλά θα την ξαναπάρουµε πίσω 
τώρα µε τον Τσίπρα που πήγε καλά στις τότε δηµοτικές εκλογές! 
 
Το κρίσιµο σ’ αυτά τα ζητήµατα είναι: 
 
Α) Έχεις πολιτική γραµµή για την κατάκτηση της εξουσίας και την ανακήρυξη της 
«Λαϊκής ∆ηµοκρατίας» όπως έλεγαν τότε; 
 
Β) Έχεις ένα στρατιωτικό σχέδιο για τη µάχη στην Αθήνα; 
 
Γ) Έχεις ένα πολιτικό και στρατιωτικό σχέδιο σε περίπτωση που αποτύχεις στη µάχη της 
Αθήνας; («σχέδιο Β» που λένε οι αγγλοµαθείς). 
 
Σε σχέση µε το (Α) είναι ξεκάθαρο πως πολιτική γραµµή για την κατάκτηση της εξουσίας 
δεν υπήρχε. Στη διακήρυξη του ΕΑΜ δεν αναφέρεται τίποτε για «Λαϊκή ∆ηµοκρατία» 
παρά µόνον για το πολιτειακό (δηλαδή βασιλεία) µετά από δηµοψήφισµα. Στο µυαλό 
τους ο Ιωαννίδης και ο Σιάντος µπορεί βέβαια να είχαν ένα τέτοιο σχέδιο, αλλά αυτό δεν 
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φαίνεται πουθενά στα γεγονότα. Και γιατί δεν φαίνεται; ∆εν φαίνεται για τους εξής 
λόγους. Πρώτον, η ηγεσία ταλαντευόταν και δεν είχε ξεκάθαρη στάση. ∆εν είχε την 
θεωρητική και πολιτική επάρκεια για να βάλει καθαρά και ξάστερα το ζήτηµα της 
σοσιαλιστικής επανάστασης όπως το έβαζε πχ ο Άρης Βελουχιώτης. ∆εύτερον, η ηγεσία 
περίµενε «γραµµή» απέξω. Έτσι γινόταν από τη δεκαετία του 30, έτσι έπρεπε να γίνει 
και τώρα. Αλλά, «γραµµή» δεν έπαιρνε. Αυτό όµως δεν είναι απόλυτα αλήθεια. Ο Στάλιν 
είχε στείλει συγχαρητήριο τηλεγράφηµα στον Γεώργιο µε αφορµή την επέτειο της 28ης 
Οκτωβρίου! ∆ηλαδή αναγνώρισε έµµεσα την «κυβέρνηση» της Μέσης Ανατολής! Το 
µήνυµα ήταν ότι «πάµε για τον Λίβανο» ή έτσι ερµηνεύτηκε. Εκ των υστέρων φυσικά, ο 
Στάλιν µπορεί να σου πει ότι «εγώ κύριε σαν Σοβιετική Ένωση κρατώ µια ορισµένη 
στάση λαµβάνοντας υπόψη τον παγκόσµιο συσχετισµό. Τι κάνεις εσύ, είναι δικό σου 
θέµα», δηλαδή µε άλλα λόγια, εσύ, ο σ. ∆ηµητρώφ και τα ρέστα δεν είναι Κεντρική 
Επιτροπή του ΚΚΣΕ, ούτε κυβέρνηση της ΕΣΣ∆! Σε κάθε περίπτωση, το τηλεγράφηµα 
έτσι ερµηνεύτηκε κι’ όπως φαίνεται υπαγόρευσε µια ορισµένη στάση στον Λίβανο.  
 
Η Καζέρτα είναι άλλο θέµα και ο Ιωαννίδης την αποδίδει στον Ζέβγο. Υποτίθεται ότι ο 
Ζέβγος είχε ρητή εντολή να δεχτεί µόνον έλληνα αρχιστράτηγο. Αυτός όµως «είδε τα 
σκούρα», ότι οι Εγγλέζοι είναι ανυποχώρητοι και συµφώνησε για τον Σκόµπυ. ∆ικαίως ο 
Ιωαννίδης τον ρώτησε γιατί δεν ενηµέρωσε πρώτα το ΠΓ πριν πάρει απόφαση, και του 
απάντησε ότι δεν είχε τρόπο. Ο Ιωαννίδης του είπε ότι µπορούσε να είχε χρησιµοποιήσει 
ακόµη και τον ασύρµατο των Εγγλέζων! Εποµένως, είτε εδώ τα µέλη της ηγεσίας δεν 
έχουν κοινή λογική ή απλά η εντολή του Ζέβγου ήταν «βλέποντας και κάνοντας», 
δηλαδή καµιά εντολή! Εποµένως και καµιά πολιτική γραµµή πέρα από τον χωρίς όρια 
συµβιβασµό και οππορτουνισµό.  
 
Για τον Λίβανο, πάλι τα ίδια! Όταν η αντιπροσωπεία του ΚΚΕ γύρισε στο βουνό, όλοι 
ήταν εξοργισµένοι και –κατά τον Ιωαννίδη- ο Σιάντος έβριζε και φώναζε, απειλούσε 
θεούς και δαίµονες, απειλούσε µε στρατοδικεία και τα ρέστα αλλά στο τέλος δεν έγινε 
τίποτα! Τι έγινε στον Λίβανο; Φορτώσανε τα «δύσκολα» υπουργεία στο ΚΚΕ, 
αναγνώρισαν την «κυβέρνηση» της Μ. Ανατολής και µε βάση αυτά πάµε για «κυβέρνηση 
εθνικής ενότητας». Και γιατί έπρεπε σώνει και καλά να πάει το ΕΑΜ στον Λίβανο και να 
µην έρθει η «κυβέρνηση» της Μ. Ανατολής στο βουνό; Γιατί έπρεπε σώνει και καλά να 
δεχτούµε τον Παπανδρέου –ασήµαντη προσωπικότητα τότε- αντί για κάποιον άλλον; 
Γιατί αγνοήθηκε πανηγυρικά η ΠΕΕΑ; Και πάλι ο Ιωαννίδης τα φορτώνει σε «κακή 
συνεννόηση» και τα ρέστα. Το ζήτηµα είναι ότι γραπτές εντολές δεν είχε η 
αντιπροσωπεία του ΕΑΜ και του ΚΚΕ κι’ εποµένως δεν έχουµε µέτρο της έκτασης στην 
οποία µπορούσε να κινηθεί η αντιπροσωπεία. Μ’  άλλα λόγια «βλέποντας και κάνοντας» 
είναι τόσο σωστό όσο µπορεί να είναι µια άλλη οποιαδήποτε υπόθεση.  
 
Για το ζήτηµα Β, κανένα στρατιωτικό σχέδιο δεν έχει βρεθεί στα Αρχεία της ΚΕ του ΚΚΕ, 
κάτι στο οποίο επέµενε ο Ιωαννίδης (το 1965 πριν πεθάνει). Τέτοιο σχέδιο δεν βρέθηκε, 
εποµένως δεν υπήρχε, εφόσον αν υπήρχε δεν µπορεί να µην είχε έγκριση του ΠΓ και 
άρα να είναι στα Αρχεία. Για το ίδιο ζήτηµα, ο Σιάντος ξαφνικά αποφασίζει να ιδρύσει την 
Κεντρική Επιτροπή  του ΕΛΑΣ ενώ µέχρι τότε όλα τα σχετικά ζητήµατα τα χειριζόταν το 
Γενικό Στρατηγείο. Ενόψει του ∆εκέµβρη αυτό φυσικά δηµιούργησε αναστάτωση, 
παρεξηγήσεις, δυσκαµψίες και αξεπέραστες δυσκολίες σε ότι αφορά τον ΕΛΑΣ. Ήταν 
µια ενέργεια χωρίς θετικά αποτελέσµατα ενώ αντίθετα είχε αρνητικές επιπτώσεις. Ο 
Σιάντος λοιπόν, «εκ λοχιών στρατηγός» όπως τον έλεγε ο Μακρίδης, ανέλαβε στην 
ουσία τις στρατιωτικές επιχειρήσεις όπως και τη µάχη του ∆εκέµβρη. Ο Ιωαννίδης 
νοσηλευόταν στο «Αρεταίειο» και ήταν σοβαρά άρρωστος και στα ∆εκεµβριανά δεν ήταν 
σε θέση να κάνει τίποτε. Παρά µόνον όταν ο Σιάντος ήρθε να τον επισκεφτεί και του 
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αναφέρει πως «Οι Εγγλέζοι µας χτυπάνε» του απάντησε «τi καθόσαστε µωρέ Γιάννη; 
Βαράτε τους».  
 
Επίσης, ο Σιάντος φέρεται να έχει πει στον Τάσο Λευτεριά σε σχέση µε το ζήτηµα της 
παρουσίας των εγγλέζικων στρατευµάτων στην Αθήνα τα εξής: «Να πάνε, Τάσο, στην 
Αθήνα να τους αλέσει ο µύλος της Αθήνας. Ξέρεις τι πάει να πει µύλος της Αθήνας;» 
(σελ. 118, στο «Νίκος Ζαχαριάδης, Άρης Βελουχώτης, Νίκος Μπελογιάννης. Βίοι 
παράλληλοι και … τεµνόµενοι», έκδοση Ε Ιστορικά Ελευθεροτυπίας, Αθήνα 2009, άρθρο 
του Απ. ∆ιαµάντη «Μαρτυρίες και ιστορική έρευνα», αλλά στο άρθρο του Γρ. Φαράκου, 
«ΚΚΕ και Βελουχιώτης», σελ. 96). Βέβαια, απ’ το ίδιο το άρθρο του Φαράκου, 
διαβάζοντάς το δεν µπορεί κανείς να µάθει τίποτα αφού εξακολουθεί να µας γυρίζει κι’ 
εµάς γύρω – γύρω σε ταλαντεύσεις κτρ. 
 
Βέβαια, δεν µπορεί κανείς να πάρει τοις µετρητοίς όλα όσα γράφονται αλλά δεν µπορεί 
να αγνοεί τέτοια πράγµατα. Αν πραγµατικά έγινε κάτι τέτοιο, σηµαίνει ότι το ΠΓ δεν είχε 
καν πολιτική γραµµή, ότι ποτέ δεν σκέφτηκε πως οι Εγγλέζοι µπορεί να χτυπήσουν και τι 
θα κάνει το ΚΚΕ αν (έστω µια στο εκατοµµύριο!) πραγµατικά οι Εγγλέζοι χτυπήσουν –
πέρα απ’ το να τα’ αφήσουν όλα στον «µύλο της Αθήνας», δηλαδή τον άοπλο λκαό 
απέναντι στα τανκς. Αν υπήρχαν πολιτικά και στρατιωτικά σχέδια, τι ανάγκη θα είχε ο 
Σιάντος να συστήσει την «Κεντρική Επιτροπή  του ΕΛΑΣ», να πάει κατάπληκτος να 
µάθει απ’ τον Ιωαννίδη τι πρέπει να κάνει τον ∆εκέµβρη και τα ρέστα; 
 
 Με αυτό συνδέεται και το ζήτηµα Γ. Αν είναι να έχεις ένα κάποιο στρατιωτικό σχέδιο, 
τότε έχεις κι’ ένα εναλλακτικό σε περίπτωση που τα πράγµατα δεν πάνε καλά. Στοιχεία 
ότι υπήρχε καν στρατιωτικό σχέδιο δεν έχουµε.  Μπορεί το σχέδιο να υπήρχε αλλά να 
χάθηκε και να µην υπάρχει στα Αρχεία της ΚΕ του ΚΚΕ. Οι πιθανότητες εδώ είναι 
ελάχιστες. Εδώ θα µπορούσε να φωτίσει τα πράγµατα πιο καλά ο Πολύδωρος 
∆ανιηλίδης (µέλος της ΚΕ του ΕΛΑΣ και µετά στη καθοδήγηση του Μ-Λ ΚΚΕ) αλλά απ’ 
όσα ξέρω δεν έχει αφήσει γραφτά γι’ αυτά τα πράγµατα.  
 
Στο κάτω – κάτω οι προθέσεις πολλές φορές φωτίζονται απ’ τα ίδια τα γεγονότα. Όταν 
το 36ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ κάθεται να το αφοπλίσουν οι Εγγλέζοι, όταν τα βαριά 
πυροβόλα της ταξιαρχίας Κρουπ παραδίνονται κι’ αυτά, όταν τα πιο αξιόµαχα τµήµατα 
του ΕΛΑΣ κυνηγούν τον Ζέρβα αντί να κατέβουν στην Αθήνα (πράγµα που δεν ήθελε 
παρά δυο-τρεις µέρες, οι ΕΛΑΣίτες είχαν κάνει και δυσκολότερα πράγµατα!), όταν η 
µάχη στην Αθήνα και στον Πειραιά δεν είναι συνδεδεµένες µεταξύ τους και όταν, τελικά, 
η υποχώρηση από την Αθήνα γίνεται άτακτη φυγή, δεν µπορούµε να µιλάµε για 
στρατιωτικά σχέδια. Ειδικά όταν έχουµε άτακτη φυγή και πετσόκοµµα των αγωνιστών 
αντί για τακτική υποχώρηση κι’ ανασυγκρότηση, τότε ασφαλώς δεν µπορούµε να µιλάµε 
για στρατιωτικά σχέδια και είναι αυτονόητο ότι µε τους χειρότερους όρους θα πας στη 
Βάρκιζα.  
 
Στην αρχή είπαµε πως δεν είναι πέρα για πέρα σωστό πως το ΚΚΕ δεν είχε «πολιτική 
γραµµή». Κατ’ αρχήν επέλεξε να µην εντάξει τον ΕΛΑΣ στο κοινό Βαλκανικό Σύµφωνο 
(Ελλάδα-Αλβανία-Γιουγκοσλαβία-Βουλγαρία). Αυτό έγινε, υποτίθεται, για να µην δοθεί 
ευκαιρία στο µοναρχο-φασισµό να µιλάει για «ΕΑΜοβούλγαρους» και τα ρέστα. Φυσικά 
αυτοί το έπραξαν έτσι κι’ αλλιώς! Ο άλλος λόγος είναι η συνειδητή επιλογή να υπαχθεί ο 
ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ (Στρατηγείο Μέσης Ανατολής ή Συµµαχικό Στρατηγείο Μέσης 
Ανατολής). Γιατί; Ο Ιωαννίδης λέει ότι ο Χότζια κι’ ο Τίτο βασικά ήθελαν τον ΕΛΑΣ να 
φυλάει τα νώτα τους και τίποτε άλλο.  
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Αυτό µπορεί να είναι σωστό αλλά η αλήθεια είναι πως είχε αποφασισθεί να ακολουθηθεί 
η γραµµή του ενιαίου µετώπου, του ΕΑΜ µε όσο περισσότερες αστικές πολιτικές 
δυνάµεις ήταν εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτή είναι µια πολιτική πραγµατικότητα. Από τη 
γραµµή των λαϊκών µετώπων της σταλινικής ηγεσίας που βρήκε την υλική της βάση 
στην Ελλάδα µε το σύµφωνο Σκλάβαινα-Σοφούλη, περάσαµε στην αυστηρή συνέχιση 
αυτής της πολιτικής στη διάρκεια της κατοχής. Οι Εγγλέζοι χτύπησαν γιατί ήξεραν ότι δεν 
θα βρουν σηµαντική αντίσταση (και διαψεύστηκαν στις 33 αιµατηρές µέρες των 
∆εκεµβριανών χάρις στον ηρωισµό του προλεταριάτου και των συµµάχων του) και 
επέλεξαν και τη στιγµή που θα χτυπήσουν. ∆εν µπορεί να µην το βλέπει κανένας αυτό 
και να µην το παίρνει σοβαρά υπόψη. Όταν ο Σιάντος παραµερίζει το Γενικό Στρατηγείο 
και φτιάχνει την ΚΕ του ΕΛΑΣ (δηλαδή ανακατωσούρα και χαµός), όταν οι µεγάλες 
µονάδες είναι στην Ήπειρο κτλ, τι καταλαβαίνει ο αντίπαλος; Καταλαβαίνει ότι δεν έχεις 
σκοπό ή δεν µπορείς πια να δώσει τη µάχη της Αθήνας και το πολύ – πολύ να 
περιορισθείς στη Θεσσαλονίκη και στο αντάρτικο στα βουνά, κάτι που µε τέτοιους όρους 
θα ήταν κατσαπλιάδικο κι’ όχι επανάσταση αφού δεν καταλαβαίνεις πως ίσα-  ίσα το 
παιγνίδι όλο, είναι στην Αθήνα.  
 
Από την άλλη µεριά, η ηγεσία του ΚΚΕ δεν µπορεί να µην άκουγε τι λέει το ραδιόφωνο 
της Μόσχας! Απ’ το καλοκαίρι κιόλας του 1944 µιλά για τη «νίκη των ένοπλων λαϊκών 
κινηµάτων» και τα ρέστα. Αυτό δεν έπρεπε να το µεταφράσει κάπως; Πως «µετάφρασε» 
το τηλεγράφηµα του Στάλιν στο βασιλιά και το ραδιόφωνο της Μόσχας δεν το 
«µετέφρασε»; Εδώ λοιπόν, µια σωστή µετάφραση θα µπορούσε να είναι: Ο Στάλιν µας 
στέλνει αντιφατικά µηνύµατα. Από τη µια λέει «βαράτε» και απ’ την άλλη τηλεγραφεί στο 
βασιλιά. Το τηλεγράφηµα είναι µια πολιτική κίνηση, αναγνωρίζει τον βασιλιά και τη 
κυβέρνησή του. Εντάξει. Από την άλλη δεν θα του στρώσει και το χαλί να έρθει καβάλα 
στην Ελλάδα! ∆ικιά µας δουλειά είναι η επανάσταση. Η ηγεσία του ΚΚΕ ήξερε από παλιά 
ήδη πως η Αγγλία έχει ζωτικά συµφέροντα στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. ∆εν θα άφηνε 
την Ελλάδα σε µια κυβέρνηση που δεν θα ήλεγχε απόλυτα και ασφαλώς δεν θα την 
άφηνε σε µια κυβέρνηση «εθνικής ενότητας» µε το ΚΚΕ µέσα. Χτύπησε, λοιπόν, την 
ώρα που την βόλευε αφού είχε βάλει πρώτα στο σακί το ΚΚΕ και τον ΕΛΑΣ µαζί µε 
ολόκληρο το λαϊκό κίνηµα κι’ ύστερα µια χαρά έσκισε όλες τις συµφωνίες και χτύπησε 
στο ψαχνό την επανάσταση. Όπως είπαµε, τα χαρτιά κι’ οι συµφωνίες είναι για να 
σκίζονται και να πηγαίνουν στον κάλαθο των αχρήστων αν έτσι µας βολεύει. Εποµένως, 
τα όσα γράφουµε εδώ δεν είναι «µετά Χριστόν προφητείες» αλλά αντικειµενικά 
συµπεράσµατα που µπορούσαν να είχαν βγει, αλλά δεν βγήκαν. 
 
Να λέει λοιπόν κανένας πως το ΚΚΕ δεν είχε απολύτως καµιά «πολιτική γραµµή» απ’ 
έξω είναι σφάλµα. Πρώτον, υπήρχαν διάφορα πράγµατα από τη µεριά της ΕΣΣ∆ που 
µπορούσαν  να αξιοποιηθούν σαν «συµβουλές». ∆εύτερον, να είσαι καθοδήγηση ΚΚ και 
να περιµένεις γραµµή απ’ το εξωτερικό είναι καθαρή ανοησία εκτός αν έχεις µάθει να 
είσαι υπάλληλος του τελευταίου σοβιετικού λοχαγού που βγήκε στο βουνό. Τρίτον, ο 
Άρης είχε έγγραφα ενηµερώσει την ηγεσία για τις απόψεις του σχετικά µε τους 
Εγγλέζους. Ο Άρης είδε απ’ την αρχή τα πράγµατα ξεκάθαρα και τα είπε στην 
καθοδήγηση. Το ζήτηµα είναι πως µπροστά στην «ηγεσία» στέκονταν προσοχή και τον 
ανησυχούσε ποια είναι η «κοµµατική θέση» του, εφόσον είχε κάποιους «παλιούς 
λογαριασµούς». Τέταρτον, η «ηγεσία» καµιά εµπιστοσύνη δεν είχε στον Άρη που τον 
θεωρούσε κατσαπλιά και όχι στρατιώτη ή επαναστάτη. Πέµπτον, η «ηγεσία» 
αποδείχτηκε ανίκανη πολιτικά, στρατιωτικά και τα ρέστα. Ανίκανη όχι µόνο γιατί οι 
«µπαρµπάδες» (όπως τους έλεγε ο Άρης) Σιάντος και Ιωαννίδης δεν ήξεραν ούτε το 
άλφα του µαρξισµού και του λενινισµού αλλά και γατί πολύ πριν ξεσπάσουν οι θύελλες 
και οι συγκρούσεις δεν έβλεπαν τίποτε ή ακόµη κι’ αν έβλεπαν δεν έκαναν τίποτα για να 
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ξεκόψουν από τη «συµµαχική» νοοτροπία και να προχωρήσουν όπως έπρεπε, δηλαδή 
όπως τα κινήµατα στην Αλβανία και στη Γιουγκοσλαβία.  
 
Γενικά, βέβαια,  φταίει ο σταλινισµός που δεν είχε εµποτίσει τα ΚΚ µε την επαναστατική 
νοοτροπία και την ιδεολογία του επαναστατικού µαρξισµού. Φταίει, δηλαδή, στο βαθµό 
που είχε εµποτίσει τα κοµµουνιστικά κόµµατα µε την ιδεολογία του λαϊκού µετώπου και 
την ενότητα σχεδόν χωρίς αρχές. Αλλά όσο σταλινική ήταν η ηγεσία του ΚΚΕ τόσο ήταν 
και του ΚΚ της Αλβανίας ή της Γιουγκοσλαβίας (άλλο αν µετά, ο Τίτο τα έσπασε µε την 
ΕΣΣ∆ και πήγε ανοιχτά µε τους Εγγλέζους πράγµα που υποχρέωσε και τον Χότζια το 
1960 –όχι το 1956!- να καταγγείλει το ρεβιζιονιστικό 20ο Συνέδριο του ΚΚΣΕ για τους 
δικούς του λόγους).  
 
Εδώ έχουµε δυο πράγµατα. Πρώτον, η γενική έλλειψη παιδείας και µαρξιστικού 
προσανατολισµού της «ηγεσίας» του ΚΚΕ, µαζί µε τη σταλινική νοοτροπία του 
υπάλληλου της Μόσχας. ∆εύτερον, η συνειδητή επιλογή της ν’ αφήσει τους Εγγλέζους 
πράκτορες ν’ αλωνίζουν στο βουνό, να υποσκάψουν ολόκληρο το κίνηµα και τελικά να 
το πάνε χειροπόδαρα δεµένο στο Λίβανο, την Καζέρτα και τη Βάρκιζα. 
 
 Από τη συνυπαρξιακή λογική η ηγεσία του ΚΚΕ δεν πήρε διαζύγιο ποτέ ότι κι’ αν µπορεί 
κανείς να λέει ή να γράφει εκ των υστέρων. Η ηγεσία ήταν αντιφατική. Υποτιµούσε το 
κίνηµα στο µέτρο που έµπαινε σε ενιαία µέτωπα και συµφωνίες που τελικά οδήγησαν το 
κίνηµα στην καταστροφή. Υπερτιµούσε το κίνηµα όταν έλεγε πως «τους εγγλέζους θα 
τους αλέσει ο µύλος της Αθήνας» πράγµα που δείχνει πως τα περί «στρατιωτικού 
σχεδίου» για τη µάχη της Αθήνας σε µεγάλο βαθµό είναι ανυπόστατα. Αυτή η αδιάκοπη 
ταλάντευση (υποτίµηση / υπερτίµηση) ευθύνεται και για τις αντικειµενικές ταλαντεύσεις:  
Τη µια στιγµή επανάσταση, την άλλη συµφωνίες µε τους εγγλέζους και την αστική τάξη. 
 
Να προσθέσουµε σε όλα αυτά και τα εξής:  
 

Α. Την ιδέα του Σιάντου για τον εαυτό του πως είναι µεγάλος στρατηγός γιατί ήταν 
λοχίας στη µικρασιατική εκστρατεία.  
Β. Τις αντιφατικές ιδέες που είχαν στο µυαλό τους. Τη µια µέρα έγραφαν στο 
«Ριζοσπάστη» πως συλλάβαµε τον προδότη Σαράφη και την άλλη µέρα τον κάνουµε 
αρχηγό του ΕΛΑΣ. 
Γ. Την αδιάκοπη ταλάντευση. Να τα έχουµε καλά µε τους Εγγλέζους πάση θυσία 
αλλά να έχουµε (;) και µια προοπτική της «λαϊκής δηµοκρατίας» που ίσως να µας 
αφήσουν κι’ οι Εγγλέζοι να την κάνουµε, ίσως και όχι!  
∆. Την καταπολέµηση κάθε αντίθετης φωνής. Ο Άρης είναι κατσαπλιάς. Οι 
τροτσκιστές είναι για σφάξιµο αφού είναι όλοι «πράχτορες».  
Ε. Μερικές φορές κάνουµε και του κεφαλιού µας. Πχ ο Ζέβγος έγραψε µύριες – όσες 
βρισιές για τους Εγγλέζους την 2η του ∆εκέµβρη στον «Ριζοσπάστη» και το ΠΓ είχε 
την γραµµή του «ειρηνικού δρόµου», πως το συλλαλητήριο θα γίνει χωρίς έκτροπα 
κτλ την 3η ∆εκέµβρη! Τόσο καλά είχε πάρει είδηση πως οι Εγγλέζοι µπορεί να 
χτυπήσουν που είχε προγραµµατίσει Γενική Απεργία για την 4η του ∆εκέµβρη. Όταν 
τα έµαθε αυτά ο Ιωαννίδης απ’ το νοσοκοµείο τους είπε «καλά, ξέρετε τι πάει να πει 
γενική απεργία; Ένοπλη εξέγερση πάει να πει»!  
ΣΤ. Όταν ο ίδιος ο Σιάντος έκαµε παρατήρηση στον Ζέβγο γιατί τα έγραψε αυτά στο 
«Ριζοσπάστη» πήρε την εξαίρετη απάντηση πως «στο λαιµό µου κάθονται οι π……. 
οι εγγλέζοι»!  
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∆ηλαδή, σκορποχώρι. Κι’ όταν ο Σιάντος έκαµε του κεφαλιού του και δεν ρωτούσε τον 
Ιωαννίδη, γράφει ο δεύτερος, ο Σιάντος έλεγε «έλα µωρέ εµείς είµαστε σαν αδέρφια, όλα 
θα τα βρούµε». Το ζήτηµα στο οποίο αναφερόµαστε είναι η … σύσταση Κεντρικής 
Επιτροπής του ΕΛΑΣ, ανεξάρτητης από το Γενικό Στρατηγείο! Τέτοια ζητήµατα, το 
λοιπόν, ήταν «οικογενειακά» ζητήµατα των «αδερφών» Σιάντου και Ιωαννίδη! 

 
Με αυτά λοιπόν έφτασε το κίνηµα και το ΚΚΕ στις αρχές του 1945, µε γενική άτακτη 
υποχώρηση, βαριές πληγές και πολλές ήττες. Ο Ζαχαριάδης έρχεται απ’ το Νταχάου τον 
Μάη του 1945 κι’ από κει και πέρα έχουµε άλλες εξελίξεις που δεν θα µας 
απασχολήσουν εδώ. 
 

Β. Οι τροτσκιστές και ο πόλεµος 
 
 
Πολλά έχουν γραφτεί πάνω σ’ αυτό το ζήτηµα. Καταρχήν έχουµε την ανάλυση της Ε∆Ε 
(σήµερα ΕΕΚ-Τροτσκιστές) που µιλά για την «Επανάσταση 1941-49», τον «Πόλεµο των 
Χωρικών» (του Θ. Κουτσουµπού, εκδόσεις Λέων)  κτλ. Παρόµοια θα ήταν και η αντίληψη 
των τροτσκιστών που συµµετείχαν στον ΕΛΑΣ αλλά σφαγιάστηκαν µαζικά (και από τον 
Άρη). 
 
∆εύτερον, έχουµε την ανάλυση του Στίνα που υποστηρίζει την αυστηρά διεθνιστική θέση 
για πόλεµο ενάντια στον πόλεµο, συναδέλφωση µε τους Γερµανούς και Ιταλούς 
φαντάρους και την αντίληψη πως ο εχθρός είναι στη δική µας χώρα. Εποµένως καµιά 
συµµετοχή στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ, κανένα σαµποτάζ, καµιά µάχη που σκοτώνει 
Γερµανούς και Ιταλούς φαντάρους και κάνει αδύνατη τη συναδέλφωση και πάνω απ’ όλα 
(εδώ είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα) ταξική πάλη µέσα στα αστικά κέντρα κι’ όχι αντάρτικο στο 
βουνό. Πάνω – κάτω αυτή ήταν και η γραµµή που εξέφραζαν τα έντυπα «Προλετάριος» 
και «∆ιεθνιστής» των τροτσκιστικών οργανώσεων της εποχής. Φυσικά, ο Στίνας είχε τις 
διαφορές του που είναι γνωστές και που αργότερα ανακάλυψε πως διέφεραν από 
εκείνες της 4ης ∆ιεθνούς µετά το 1944, πράγµα που ήταν βασικός παράγοντας για τη 
σταδιακή του αποµάκρυνση από τον τροτσκισµό.  
 
Παρόµοια στάση κράτησε και το αρχειοµαρξιστικό ΚΑΚΕ (Κοµµουνιστικό Αρχειο-
µαρξιστικό Κόµµα Ελλάδας) που πήρε µέρος στις συζητήσεις στο θέατρο «Ίρις» και 
«Αλίκη» µε τον Ποντίκη και τη γυναίκα του Πουλιόπουλου. Η προσωπική µου άποψη 
είναι ότι η ανάλυση του Ποντίκη ήταν πολύ πιο βαθειά και διεισδυτική σε ότι αφορά τον 
ρόλο της ηγεσίας του ΚΚΕ. Οι αναλύσεις των υπόλοιπων τροτσκιστών (Καρλιάφτης, 
Στίνας κτλ) ήταν γενικόλογες και κάπως αόριστες. Αλλά αυτή είναι µια προσωπική 
γνώµη και τίποτε παραπάνω. Βέβαια, το ΚΑΚΕ µάλλον συγκροτήθηκε άρπα – κόλλα για 
την περίπτωση των συζητήσεων εφόσον δεν γνωρίζω να είχε καµιά δράση στην Κατοχή. 
Όσο για το Αρχειοµαρξιστικό Κόµµα Ελλάδας (ΑΚΕ) του Γιωτόπουλου, η θλιβερή 
κατάληξή του είναι γνωστή. 
 
Οι εκδόσεις «Πρωτοπορειακή Βιβλιοθήκη» εξέδωσαν βέβαια τις συζητήσεις του ΚΚΕ µε 
το Κ∆ΚΕ. Αλλά δεν ήταν µόνο το Κ∆ΚΕ στις συζητήσεις αυτές! ∆εν είναι, όµως του 
παρόντος, να πούµε περισσότερα για τις συζητήσεις στην Ίριδα στην οποία µάλιστα 
µετά το τέλος κάθε κύκλου γινόταν και ψηφοφορία σχετικά µε το ποιες απόψεις 
υιοθετούσε το ακροατήριο. Αν οι συζητήσεις της Ίριδας δεν είχαν δηµοσιευτεί πολύ πιο 
µπροστά από άλλον εκδοτικό οίκο, ιδέα δεν θα είχαµε σήµερα για τι πράγµα συζητάµε.  
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∆εν είναι τυχαίο που απ’ όλες τις οργανώσεις µόνο η Ε∆Ε βγήκε τόσο ανοιχτά να 
υποστηρίξει το αντάρτικο σαν «ελληνική επανάσταση, 1941-49». Οι παλιοί τροτσκιστές 
ποτέ δεν συµµερίστηκαν αυτές τις απόψεις. Ο ίδιος ο Τρότσκι δεν µπορούσε να τις είχε 
υποστηρίξει. Στο βιβλίο «Τροτσκιστές και πόλεµος» (εκδόσεις Εργατική Πρωτοπορεία, 
που δεν αναφέρει συγγραφέα αλλά είναι ο Λ. Καρλιάφτης ή Κ. Καστρίτης, δηµοσιεύεται 
άρθρο του Τρότσκι µε τον τίτλο «Ο δρόµος µας µένει ο ίδιος» που γράφτηκε στα 1940. 
Σ’ αυτό διατυπώνεται ακριβώς η άποψη του πολέµου ενάντια στον πόλεµο, του 
επαναστατικού διεθνισµού, τη θέση πως ο εχθρός είναι στη δική µας χώρα και το 
γεγονός πως αν η Σοβιετική Ένωση συµµετάσχει τελικά στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, 
αυτό δεν πρόκειται ν’ αλλάξει τον χαρακτήρα του πολέµου για τους επαναστάτες, µε την 
αυτονόητη φυσικά θέση της υπεράσπισης της ΕΣΣ∆ σαν εργατικού κράτους.  
 
Στις 30 του Ιούνη 1940 –µας πληροφορεί ο Φράνκ στην ιστορία του (4η ∆ιεθνής, σελ. 53) 
ο Τρότσκι έγραψε ένα άρθρο απ’ αφορµή που τα Γερµανικά στρατεύµατα κατέλαβαν όλη 
την Ευρωπαϊκή ήπειρο ίσαµε τις όχθες του Ατλαντικού. Σ’ αυτό ο Τρότσκι διακήρυξε το 
σύνθηµα που έβαλε και στον τίτλο του άρθρου του: «Ο δρόµος µας µένει ο ίδιος». 
 
«Στο αυλάκι πολλών άλλων µικρότερων ευρωπαϊκών εθνών η Γαλλία πάει να γίνει ένα 
καταπιεζόµενο έθνος (…) [Η ιµπεριαλιστική δηµοκρατία] δεν µπορεί να «διασωθεί» απ’ το 
φασισµό. Μπορεί ν’ αντικατασταθεί µονάχα απ’ την προλεταριακή δηµοκρατία. Αν η 
εργατική τάξη συνδέσει την τύχη της µέσα στο σηµερινό πόλεµο µε την τύχη της 
ιµπεριαλιστικής «δηµοκρατίας» αυτό θα έχει σαν επακόλουθο µια σειρά από ήττες […]. 
Είναι βέβαια αλήθεια ότι ο Χίτλερ υποσχέθηκε µε κοµπασµό να επιβάλλει την κυριαρχία 
του Γερµανικού λαού πάνω σ’ ολόκληρη την Ευρώπη κι’ ακόµη σ’ ολόκληρο τον κόσµο 
για «χίλια χρόνια». Μα όπως και νάναι, αυτή η θαυµάσια προοπτική δεν πρόκειται να 
κρατήσει ούτε δέκα χρόνια […]. Το καθήκον του επαναστατικού προλεταριάτου δεν είναι 
να βοηθήσει τους ιµπεριαλιστικούς στρατούς να δηµιουργήσουν µια «επαναστατική 
κατάσταση», αλλά να προετοιµάσει, να σφυρηλατήσει, και να οργανώσει τις διεθνείς 
γραµµές του για επαναστατικές καταστάσεις που αναπόφευχτα θα παρουσιαστούν. Ο 
νέος στρατιωτικός χάρτης της Ευρώπης δεν ακυρώνει τις επαναστατικές αρχές της 
πάλης των τάξεων. Η 4η ∆ιεθνής δεν παραµερίζει απ’ το δρόµο της».  
 
 
Το άρθρο στ’ αγγλικά είναι στην δικτυακή τοποθεσία: 
 
http://www.marxists.org/archive/trotsky/1940/06/course.htm 
 
Ο Τρότσκι, επίσης λέει τα ακόλουθα: 
 

« From the side of all sorts of semi-internationalists one may expect 
approximately the following line of argumentation: Successful uprisings in 
conquered countries, under the Nazi heel, are impossible, because every 
revolutionary movement will be immediately drowned in blood by the conquerors. 
There is even less reason to expect a successful uprising in the camp of the 
totalitarian victors. Favorable conditions for revolution could be created only by 
the defeat of Hitler and Mussolini. Therefore, nothing remains except to aid 
England and the United States. Should the Soviet Union join us it would be 
possible not only to halt Germany’s military successes but to deal her heavy 
military and economic defeats. The further development of the revolution is 
possible only on this road. And so forth and so on. 
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 In order to create a revolutionary situation, say the sophists of social patriotism, 
it is necessary to deal Hitler a blow. To gain a victory over Hitler, it is necessary 
to support the imperialist democracies. But if for the sake of saving the 
“democracies” the proletariat renounces independent revolutionary politics, just 
who would utilize a revolutionary situation arising from Hitler’s defeat? There has 
been no lack of revolutionary situations in the last quarter of a century. But there 
has been lacking a revolutionary party capable of utilizing a revolutionary 
situation. To renounce the training of a revolutionary party for the sake of 
provoking a “revolutionary situation” is to lead the workers blindfolded to a 
massacre. 

From the standpoint of a revolution in one’s own country the defeat of one’s 
own imperialist government is undoubtedly a “lesser evil.” Pseudo-
internationalists, however, refuse to apply this principle in relation to the defeated 
democratic countries. In return, they interpret Hitler’s victory not as a relative but 
as an absolute obstacle in the way of a revolution in Germany. They lie in both 
instances». (πρωτοδηµοσιεύτηκε στο Fourth International, Vol.1 No.5, October 
1940, pp.135-137, «We do not change our course»). 

Οι απόψεις, εποµένως, του Τρότσκι, είναι ξεκάθαρες στο θέµα του Β’ Παγκόσµιου 
Πολέµου. Ανεξάρτητα από το αν οι απόψεις των τροτσκιστικών οργανώσεων της 
Ελλάδας (που δεν ήταν παρά απόψεις και του ίδιου του Τρότσκι) πείθουν ή δεν πείθουν 
τους σηµερινούς αγωνιστές, το γεγονός είναι ότι οι απόψεις της Ε∆Ε / ΕΕΚ είναι 
αποκλειστικά δικιές της µέσα στο τροτσκιστικό κίνηµα της χώρας µας και δεν αποτελούν 
θέσεις του Τρότσκι. Ούτε είναι λογικό να έχεις µια ενδιάµεση θέση πχ. Από τη µια να λες 
να πολεµήσουµε στον ΕΛΑΣ και από την άλλη να µιλάς για συναδέλφωση µε τους 
Γερµανούς και Ιταλούς φαντάρους. Και τα δυο δεν γίνονται. Φυσικά µπορείς να έχεις µια 
θέση που λέει να πολεµήσουµε στον ΕΛΑΣ και ταυτόχρονα να παλέψουµε για τη 
µετεξέλιξη του αγώνα σε σοσιαλιστική επανάσταση.  
 
Αυτή η άποψη µπορεί να φαίνεται η πιο λογική µε τα σηµερινά δεδοµένα, αλλά πρέπει 
να πάρει κανείς υπόψη του τη συστηµατική δίωξη των τροτσκιστών από το ΚΚΕ, τον 
ΕΛΑΣ, αργότερα την ΟΠΛΑ, τις δολοφονίες των τροτσκιστών και αρχειοµαρξιστών όπως 
και αναρχοσυνδικαλιστών. Στην πράξη, η συµµετοχή στον ΕΛΑΣ ήταν µόνο δυνατή αν 
κανείς έκρυβε την ταυτότητά του ως τροτσκιστή ή αν κανείς δεν ήταν ήδη γνωστός σαν 
τροτσκιστής. Οι πληροφορίες των σταλινικών στον τοµέα αυτόν ήταν πραγµατικά 
τεράστιες και το δίκτυό τους πολύ καλά οργανωµένο. Μόνον για τους «συνεργάτες» τους 
στο ΕΑΜ έκαναν τα στραβά µάτια!  
 
Τι κάνεις λοιπόν κάτω από τέτοιες συνθήκες; Αντικειµενικά, δεν µπορείς να πάρεις µέρος 
στον ΕΛΑΣ. Αυτό µπορείς, βέβαια, να το καταγγείλεις ανοιχτά (όπως έγινε στις 
Συζητήσεις  αργότερα) και να δώσεις έµφαση στην ταξική πάλη µέσα στις πόλεις και τη 
συναδέλφωση µε τους Γερµανούς και Ιταλούς φαντάρους. Είναι, όµως, άλλο πράγµα να 
καταδικάσεις συνολικά το αντάρτικο επειδή δεν σου δίνεται η δυνατότητα να λάβεις 
µέρος σ’ αυτό. Από τη δική µου σκοπιά έγινε περίπου αυτό. ∆ηλαδή, επειδή ακριβώς οι 
σταλινικοί δεν άφηναν τροτσκιστή ούτε για δείγµα, οι τροτσκιστικές οργανώσεις 
θεώρησαν καλό να «θεωρητικοποιήσουν» αυτή τη στάση και να την αποκρυσταλλώσουν 
σε µια άποψη που κατέληγε στο ότι τελικά η συµµετοχή στο ΕΑΜ και στον ΕΛΑΣ είναι 
σοσιαλ-πατριωτική, δηλαδή στην πράξη προδοτική από τη σκοπιά του επαναστατικού 
µαρξισµού. ∆ιότι, αν η πολιτική γραµµή µας είναι «πόλεµος στον πόλεµο», αλλά και η 
συµµετοχή στον ΕΛΑΣ δεν είναι σοσιαλ-πατριωτισµός, τότε ποιος σοβαρός άνθρωπος 
θα έµενε στην τροτσκιστική οργάνωση αντί να πάει στο µαζικό ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ; 
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Ο Στίνας φτάνει στο σηµείο να γράψει πως ο ΕΛΑΣ «απελευθέρωσε» τη χώρα µόνον 
όταν οι Γερµανοί ήδη έφευγαν από την Ελλάδα, πως οι θεσµοί της αυτοδιοίκησης, της 
δικαιοσύνης και της παιδείας δεν ήταν παρά πράγµατα εµπνευσµένα από την αστική 
αντίληψη και πως ΕΑΜ και ΕΛΑΣ δεν ήταν παρά µέρος της αντίδρασης σ’ αυτή τη χώρα. 
Σε πολλά έχει δίκιο. Αν ήθελε ο ΕΛΑΣ να ξεκάνει τον τελευταίο Γερµανό που έφευγε από 
τη χώρα θα µπορούσε να το κάνει. ∆εν θα άφηνε το έργο αυτό στους Αλβανούς και 
Γιουγκοσλάβους παρτιζάνους.  
 
Γιατί δεν το έκαµε; Απλούστατα διότι οι Εγγλέζοι υπολόγιζαν σ’  αυτές τις δυνάµεις: Είτε 
µε την έννοια ότι θα ενισχύσουν το ανατολικό µέτωπο είτε µε την προοπτική µιας αγγλο-
γερµανικής «συνεννόησης» ενάντια στην ΕΣΣ∆. Ο ΕΛΑΣ πήρε ότι ήταν να πάρει από τις 
γερµανικές δυνάµεις (όπλα, την ταξιαρχία Κρουπ κτλ) και κατά τα άλλα άφησε τις 
γερµανικές δυνάµεις να φύγουν πάνω – κάτω ανενόχλητες. Επίσης αφόπλισε και την 
Ιταλική µεραρχία «Πινερόλο». Αλλά πως την αφόπλισε; Αφού έγδυσε τους Ιταλούς 
φαντάρους κυριολεκτικά τους άφησε να πεθάνουν µέσα στη λάσπη και το κρύο σαν να 
ήταν σκυλιά. Αυτά είναι γεγονότα, δεν είναι παραµύθια. Καλά έκανε και την αφόπλισε 
(πράγµα που ήταν κακά µαντάτα για τους Εγγλέζους) αλλά δεν φέρθηκε µε τον 
πολιτισµό που η επανάσταση οφείλει να έχει αν θέλει να αλλάξει τον κόσµο. 
 
Οι θεσµοί της αυτοδιοίκησης, της δικαιοσύνης και της παιδείας δεν ήταν παρά πράγµατα 
εµπνευσµένα από την αστική αντίληψη, όπως λέει ο Στίνας; Στις επιτροπές που 
επεξεργάσθηκαν τα σχετικά δεν συµµετείχαν παρά δικηγόροι και δάσκαλοι µε αστική 
νοοτροπία που δεν ήταν (οι περισσότεροι) καν ενταγµένοι στο ΚΚΕ αλλά στα πιο 
«φιλελεύθερα» στοιχεία του ΕΑΜ. Έτσι γίνονται οι θεσµοί; Ή µήπως ο λαός έπρεπε να 
είχε πιο ενεργή συµµετοχή και οι δικηγόροι και δάσκαλοι µε αστική νοοτροπία να είναι 
µόνον οι τεχνικοί του σύµβουλοι; Μήπως στ’ αναγνωστικά («τα αετόπουλα») λέει τίποτε 
για σοσιαλισµό ή έστω κοινωνική δικαιοσύνη; Λέει βέβαια για «λαοκρατία». Αλλά το να 
µιλάς τότε για λαοκρατία ήταν σαν να µιλάς σήµερα για δηµοκρατία! Όλοι 
µεταχειρίζονταν τη λέξη, ακόµη κι’ ο Παπανδρέου στο λόγο της απελευθέρωσης στο 
Σύνταγµα, όταν ο λαός του φώναζε «Λαοκρατία» απάντησε: «Λαοκρατία, ναι, αλλά και 
ισχύς του νόµου»! Όλοι λοιπόν µιλούσαν για λαοκρατία. Ακόµη κι’ ο Ζέρβας και η ΕΚΚΑ! 
 
Είναι σωστά τα όσα γράφει λοιπόν ο Στίνας ή δεν είναι; Καθένας µπορεί να κρίνει για τον 
εαυτό του, να διαβάσει τα έργα του («Αναµνήσεις» και «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ»), να δει και 
τα πρωτότυπα κείµενα της εποχής (της ΠΕΕΑ, της λαϊκής αυτοδιοίκησης, της 
δικαιοσύνης, της παιδείας κτλ) και ν’ αποφασίσει για λογαριασµό του. Παρόντες δεν 
ήµασταν κι’ έτσι δεν µπορούµε παρά να διαβάσουµε, να σταθµίσουµε και να κρίνουµε.  
 
 
Γεγονός είναι πάντως πως το Αστικό ∆ίκαιο εφαρµόστηκε µε ακρίβεια και κατά γράµµα 
από τη «λαϊκή δικαιοσύνη». Για όποιον θέλει να δει την κριτική αυτής της κατάστασης, 
βλ. «Το κράτος του ΕΑΜ» (Α. Στίνας, «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ», ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 
1984, 103-133). Χαρακτηριστικό είναι το εξής. Στο άρθρο 1 της Πράξης 12 της ΠΕΕΑ 
διαβάζουµε: «Τόσο το ιδιωτικό όσο και το ποινικό δίκαιο που ίσχυε πριν την κατοχή 
διατηρούνται σε ισχύ» (βλ. «Κείµενα Εθνικής Αντίστασης», εκδόσεις Σύγχρονη Εποχή, 
1ος τόµος, σελ. 34). Επίσης (άρθρο 125, οππ, σελ. 352) η έκτρωση τιµωρείται µε δυο 
χρόνια φυλάκιση όπως τιµωρείται κι’ ο γιατρός εκτός αν η γυναίκα είναι θύµα βιασµού. 
Όσο για την «εργατική νοµοθεσία» µας την εξειδικεύει η Πράξη 42 της ΠΕΕΑ (οππ, σελ. 
200-201) και είναι: καθορισµός κατώτερου ορίου αποδοχών, ίσες αποδοχές αντρών και 
γυναικών. Αυτά!  



 - 12 -

 
Είναι όµως αλήθεια ότι ο ΕΛΑΣ «απελευθέρωσε» τη χώρα µόνον όταν οι Γερµανοί ήδη 
έφευγαν από την Ελλάδα και δεν έδωσε καµιά αξιόλογη µάχη; Συγκρούσεις, µάχες, 
σαµποτάζ έγιναν. ∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία. Αλλά ήταν ο ρόλος του ΕΛΑΣ τόσο 
περιορισµένος όσο τον παρουσιάζει ο Στίνας και οι υπόλοιποι τροτσκιστές στο σύνολό 
τους µε την εξαίρεση της Ε∆Ε / ΕΕΚ; Αυτό αξίζει µια ολόκληρη µελέτη. Το γεγονός είναι 
ότι µε την υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ καµιά πολεµική ενέργεια του ΕΛΑΣ δεν γινόταν 
αν δεν είχε την έγκριση του ΣΜΑ, δηλαδή των Εγγλέζων. Ακολουθήθηκε εκατό τα εκατό 
αυτή η πρακτική; Όχι, αλλά και ενενήντα τα εκατό να ακολουθήθηκε αυτό δεν σηµαίνει 
πως ο ΕΛΑΣ έδινε τις µάχες που οι Εγγλέζοι ήθελαν να δώσει; Και φυσικά οι Εγγλέζοι 
είχαν επαφές και µε τη δωσιλογική κυβέρνηση, και µε τους Γερµανούς και µε τους 
πάντες στο βαθµό που αυτό θα χρησίµευε µεταπολεµικά, σε µια ορισµένη πορεία. 
 
Εξάλλου πρέπει να είναι προφανές πως ο ΕΛΑΣ µε τις ελλείψεις του σε οπλισµό δεν 
µπορούσε στα σοβαρά ν’ ασκήσει σοβαρές πιέσεις στη Βέρµαχτ εκτός από σαµποτάζ 
και άµυνα. Ο ταγµατάρχης ∆. Μπαλλής, επιτελάρχης της Ι µεραρχίας του ΕΛΑΣ γράφει: 
 
«Η κατάσταση του οπλισµού καθόριζε και την τακτική που υποχρεωτικά έπρεπε να 
χρησιµοποιούν οι αντάρτες. Η δράση τους έπρεπε να έχει ή τη µορφή αιφνιδιασµού εκεί 
που στάθµευαν και εκινούντο ή τη µορφή της ελαστικής άµυνας. Κάθε άλλος τρόπος 
ενεργείας θα ήτο καταδικασµένος εκ των πρτέρων. Υπό τας συνθήκας αυτάς κανείς δεν 
περίµενε και πολύ περισσότερο οι Θεσσαλοί αντάρτες να κατατροπώσουν τη Βέρµαχτ και 
να καταστρέψουν τα αεροπλάνα της Λουφτβάφε» («ο ΕΛΑΣ στη Θεσσαλία», Σύγχρονη 
Εποχή, Αθήνα 1981, σελ. 51). 
 
Μα και στην τελευταία αποχαιρετιστήρια διαταγή του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ 
µετά τη Βάρκιζα διαβάζουµε: 
 
«16 Φλεβάρη 1945. 
[…] δώσατε στον κατακτητή επανειληµµένα χτυπήµατα και τέλος όταν ύστερα από την 
προέλαση του Κόκκινου Στρατού στα Βαλκάνια αναγκάστηκε να εκκενώσει την πατρίδα 
µας, σχεδόν µόνοι σας µε συνεχείς επιθέσεις τον αναγκάσατε να φύγει µε µεγάλες 
απώλειες σε προσωπικό και υλικό και ελευτερώσατε τη χώρα µας. Ζήτω το αδάµαστο 
έθνος µας. Ζήτω το πιο τρανό δηµιούργηµά του, ο ΕΛΑΣ µας.  
                      Στέφανος Σαράφης – Άρης Βελουχιώτης». 
 
Αφού λοιπόν η Βέρµαχτ «αναγκάστηκε να εκκενώσει την πατρίδα µας», µετά ο ΕΛΑΣ µε 
συνεχείς επιθέσεις την ανάγκασε να φύγει! Σε µια τέτοια δήλωση δεν υπάρχει ούτε 
λογική ούτε συνάφεια. Επίσης ο ΕΑΜίτης Σόλων Γρηγοριάδης γράφει πως οι 
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της Βέρµαχτ το 1943 απέτυχαν γιατί ο ΕΛΑΣ και ο Ε∆ΕΣ 
κατάφεραν ν’ αποφύγουν τις µάχες («Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας», τόµος 1ος, σελ. 
368, εκδόσεις Καπόπουλος). Είναι φανερό, λοιπόν, ότι ο ΕΛΑΣ δεν µπορούσε να δώσει 
µάχες σε παράταξη εφόσον η Βέρµαχτ υπερτερούσε κατά πολύ ακόµη και το 1944 όταν 
οι Γερµανοί υποχωρούσαν και µόνος στόχος τους ήταν να κρατήσουν ανοιχτούς τους 
δρόµους. Για τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Στερεά τον Αύγουστο του 1944, «είναι 
γεγονός ότι ο εχθρός επέτυχε να «διατηρήσει» την αµυντική τοποθεσία των ανταρτών, να 
καταλάβει όσα σηµεία χαρακτήρισε η διοίκησή του ως στόχους της επιθέσεώς του 
εκείνης. Όχι δε µόνο χωριά, αλλά και απροσπέλαστες κορυφές» (Φοίβος Γρηγοριάδης, 
«Τ’ αντάρτικο», εκδόσεις Καµαρινόπουλος, Αθήνα 1964, 5ος τόµος, σελ. 138).  
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Όπως κατέληξε ο Στίνας «[ο] γερµανικός στρατός δεν έφυγε από την Ελλάδα γιατί 
αναγκάστηκε από τη δράση των ανταρτών, ούτε η «Ελεύθερη Ελλάδα» ήταν αποτέλεσµα 
αυτής της δράσης. Οι γερµανοί φύγανε γιατί η Γερµανία είχε ηττηθεί σε όλα τα µέτωπα 
και πριν απ’ όλα γιατί είχε συντριβεί στο Ανατολικό Μέτωπο. Η ρωσική προέλαση στην 
Ευρώπη και στα Βαλκάνια τους υποχρέωσε να φύγουν από την Ελλάδα και όχι οι 
αντάρτες του ΕΛΑΣ ή του Ε∆ΕΣ. Κι’ αν δεν υπήρχαν αντάρτες στην Ελλάδα, στη 
Γιουγκοσλαβία και στη Γαλλία, πάλι η Γερµανία θα έχανε τον πόλεµο. Η ένοπλη 
απελευθέρωση της «Ελεύθερης Ελλάδας» ήταν κι’ αυτή ένας από τους πολλούς µύθους 
της «Εθνικής Αντίστασης» (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ, σελ. 109-110). 
 
Να ρωτήσουµε και το άλλο προφανές που δεν φαίνεται όµως να έχει απασχολήσει 
πολλούς –ακριβέστερα κανέναν. Το 1941, 1942 και 1943 το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ δεν έχουν 
την επάρκεια σε στρατιωτικά µέσα και κόσµο / στελέχη που απέκτησαν µετά. Ας το 
δεχτούµε αυτό. Πως γίνεται τότε οι αντιστασιακές οργανώσεις να τρώγονται µεταξύ τους 
αντί να πολεµήσουν όλες µαζί τον κατακτητή; Το µόνο που φαίνεται να απασχολεί τις 
οργανώσεις είναι ποιος θα έχει το πάνω χέρι στη µεταπολεµική κατάσταση. Μα από πού 
συνάγεται πως στη µεταπολεµική κατάσταση ο ναζισµός και ο φασισµός θα έχουν 
ηττηθεί; Από πού συνάγεται πως οι αγγλο-αµερικάνοι θα είναι στα πράγµατα ώστε ο 
Ε∆ΕΣ να κυνηγά την εξουσία µέσα στην … κατοχή; Από πού αντλεί την πολιτική του το 
ΚΚΕ (και ο ΕΛΑΣ) πως τάχα θα έχουν αυτοί τα πάνω χέρι; Πως θα το έχουν; Με ανοχή 
των Γερµανών που στο µεταξύ πρέπει να έχουν συµµαχήσει µε την … Σοβιετική Ένωση 
για να ανατρέψουν την … «πλουτοκρατία» όπως έλεγαν τότε; Θ’ απαντήσει κανείς πως 
το πράγµα φαίνεται που πάει µετά το Στάλινγκραντ.  
 
Μα αυτές οι µάχες τέλειωσαν αρχές του Φλεβάρη του 1943 και όταν υπογράφανε την 
Καζέρτα (26 Σεπτέµβρη 1944), οι Γερµανοί ετοίµαζαν την µεγάλη αντεπίθεση στις 
Αρδέννες (που άρχισε 16 Γενάρη του 1944 και τέλειωσε 25 Γενάρη του 1945)! Ήταν η 
έκβαση του πολέµου τόσο ξεκάθαρη το 1943 ή ακόµη και το 1944 για να µιλάµε για 
«λαοκρατία» σε µια παγκόσµια κατάσταση στην οποία ο ναζισµός κι’ ο φασισµός έχουν 
οριστικά ηττηθεί; Αυτό ίσα – ίσα προϋποθέτει τη φαγωµάρα και τα «µεγάλα σχέδια» για 
τον µεταπολεµικό κόσµο. Βέβαια, η µάχη των Αρδεννών τέλειωσε 25 Γενάρη του 1945 
αλλά η Γιάλτα έγινε 4 µε 11 Φλεβάρη του 1945, εποµένως οι «µεγάλοι σύµµαχοι» κάτι 
παραπάνω ήξεραν. Κι’ επειδή το ήξεραν αυτοί, έπρεπε σώνει και καλά να το ήξερε ο 
Σιάντος, ο Ιωαννίδης κι’ οι άλλοι φωστήρες της «ηγεσίας» του ΚΚΕ;  
 
Για την ιστορία να πούµε πως η συµφωνία της Βάρκιζας έγινε στις 12 Φλεβάρη του 1945 
γιατί στη συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ στο κτίριο της ΓΣΕΕ µε θέµα «Μας πήραν την 
Αθήνα» ακούσαµε πολλά και διάφορα από «ιστορικούς» και µη!! Βέβαια, όποιος θέλει 
µπορεί εδώ να βγάλει το συµπέρασµα πως για τη Βάρκιζα το ΚΚΕ πήρε γραµµή απ’ τη 
Γιάλτα, αλλά τα πράγµατα δεν είναι έτσι. Για τη Βάρκιζα το ΚΚΕ πήγαινε στα σίγουρα µε 
τη στρατιωτική ήττα στα ∆εκεµβριανά. Το θέµα είναι πως υπέγραψε µια συµφωνία πολύ 
χειρότερη απ’ ότι ήταν εφικτό. Και βέβαια, στο κάτω – κάτω τα χαρτιά κι’ οι συµφωνίες 
δεν σηµαίνουν τίποτα. Όποιος θέλει να κάµει επανάσταση, µπαίνει µε τον ΕΛΑΣ στην 
Αθήνα στα µέσα του Οχτώβρη του 1944 και κάνει παρέλαση. Όποιος πάλι δεν θέλει, 
είδαµε τι παθαίνει. 
 
Αν ξεπεράσουµε αυτό το ζήτηµα, µένει βέβαια πως η υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ  
σηµαίνει αντικειµενικά πως ο ΕΛΑΣ έδωσε τις µάχες που ήθελαν οι Εγγλέζοι και µάλιστα 
–κατά παράβαση των συµφωνηθέντων- ούτε αρµαθιές όπλα και λίρες έριξαν ούτε 
τίποτα. Μέσα σε τέτοιον ΕΛΑΣ λοιπόν υπάρχει (είναι εγκλωβισµένο εγώ λέω) ένα κίνηµα 
της εργατικής τάξης και της αγροτιάς που κατά πολύ ξεπερνά την «ηγεσία» σε 
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µαχητικότητα και σοσιαλιστικό οραµατισµό. Όλοι όµως πιστεύουν στο «αλάθητο της 
ηγεσίας». ∆εν ήταν όπως σήµερα που βγαίνει ο καθένας και λέει ότι θέλει στο διαδίκτυο 
ή στα όργανα. Τότε υπήρχε το «αλάθητο» και µοιραία το κίνηµα οδηγήθηκε στον γκρεµό.  
 
Αλλά θα είναι λάθος να µην δούµε τα ∆εκεµβριανά / Βάρκιζα σε σχέση µε τα 
προηγηθέντα (Πλάκα, Λίβανος, Καζέρτα). Εδώ υπάρχει µια διαλεκτική, αντιθέσεις που 
συνδέονται µεταξύ τους (µε κύριες και δευτερεύουσες πλευρές το δίχως άλλο), υπάρχει 
µια πορεία των πραγµάτων. Ποια «επανάσταση» θα έκανε ο ΕΛΑΣ όταν η κοινωνική του 
βάση ήταν η αγροτιά και ειδικά όταν ο ίδιος ο ΕΛΑΣ έκανε ότι έλεγε το ΣΜΑ, δηλαδή οι 
Εγγλέζοι που πάλευαν να φέρουν τα πράγµατα εκεί που ήθελαν; Πως θα τα κατάφερνε 
αργότερα ο µοναρχο-φασισµός να διαλύσει τον ∆ΣΕ αν δεν διέλυε την κοινωνική του 
βάση (ίδια πάνω – κάτω µ’ εκείνην του ΕΛΑΣ) καίγοντας τα χωριά, αλλάζοντας το τοπίο 
των µαχών και τα ρέστα; Ποια «επανάσταση» ήταν δυνατό να κάνει ένα κίνηµα όταν 
στην ηγεσία του βρίσκονταν άνθρωποι µε έλλειψη ακόµη και της κοινής λογικής; Για να 
µην αναφέρουµε ότι ήταν µπολιασµένοι από τον σταλινισµό και τον µεγάλο εκείνο 
Ζαχαριάδη που ήρθε στα ’30 από την ΕΣΣ∆ για να σταµατήσει τον «φραξιονισµό» και 
τον «χωρίς αρχές λικβινταρισµό»;  
 
Ο Λουκάς Καρλιάφτης συνόψισε ολόκληρη την εµπειρία του αντάρτικου ως εξής: 
 
«Την εποχή του πολέµου και της «κατοχής» υποστηρίξαµε σταθερά, ότι ο πόλεµος 
ανάµεσα στους καπιταλιστές της δύσης και του Άξονα, ήταν ιµπεριαλιστικός, ότι η 
σύνδεση της ΕΣΣ∆ µε τους ιµπεριαλιστές της ∆ύσης δεν άλλαζε το χαρακτήρα τ6ου 
πολέµου αυτού των ιµπεριαλιστών, ότι η «κατοχή» είναι ένα επεισόδιο του πολέµου και 
δεν δηµιουργεί ένα µόνιµο καθεστώς αποικίας και συνακόλουθα δεν δηµιουργεί 
προϋποθέσεις για «εθνικοαπελευθερωτικό» πόλεµο. […] Έτσι η δηµιουργία του ΕΛΑΣ-
ΕΑΜ, κι’ ο ανταρτοπόλεµος, ήταν µια προέκταση της σοσιαλπατριωτικής υπεράσπισης 
της αστικής Ελλάδας κι’ ένα είδος «αντιφασιστικού» (!) πολέµου κάτω απ’ την ηγεσία του 
«φασιστικού» καθεστώτος του Μεταξά (Ζαχαριάδης). Ο ανταρτοπόλεµος του ΕΛΑΣ 
µπήκε στην υπηρεσία της αστικής Ελλάδας (εµπρός ΕΛΑΣ για την ΕΛΛΑ∆Α) η οποία 
κινήθηκε στον πόλεµο σαν δορυφόρος και πιόνι των δυτικών δυνάµεων για την 
αναδιανοµή του κόσµου και των σφαιρών επιρροής. Οι σκοποί του Ελασίτικου κινήµατος 
δεν ήταν σοσιαλιστικοί αλλά απόλυτα εθνικιστικοί, πατριωτικοί, αντιαξονικοί και 
σωβινιστικοί. […] Η ηγεσία του κινήµατος αποτελέστηκε απ’ όλους τους αποστάτες, τους 
«Κοµµουνιστές» (Ζαχαριάδης και Σία), τους «σοσιαλιστές» (Τσιριµώκος – Σβώλος και 
Σία) και τους δηµοκράτες της αστικής αριστεράς (Σαράφης και Σία). Η βάση του 
κινήµατος ήταν τα πλειβιακά στρώµµατα της υπαίθρου. Μόνο η αφιονισµένη εθνικιστικά 
αγροτιά µπορούσε να τροφοδοτήσει εθελοντικά, αλλά και στο όνοµα της υποχρεωτικής 
στρατολογίας για την «πατρίδα», το αντάρτικο κίνηµα. Το «εφεδρικό ΕΛΑΣ» σήµαινε στην 
πράξη τοποθέτηση στην εφεδρία του προλεταριάτου των πόλεων. […] Οι µέθοδοι του 
αντάρτικου του ΕΛΑΣ δεν ήταν µέθοδοι του επαναστατικού ντεφαιτισµού […] αλλά οι 
µέθοδοι του τεχνικού σαµποτάζ και της νίκης του εθνικού στρατού και του εθνικού 
µετώπου. […] Ο Λίβανος, η Καζέρτα, η Βάρκιζα είναι οι επονείδιστες συνέπειες της 
συνυπαρξιακής ταχτικής της ηγεσίας του ανταρτοπόλεµου». («Τροτσκιστές και 
Πόλεµος», σελ. 126-127). 
 
Φυσικά, πολλά µπορεί να πει κανείς για ιδιαίτερες πλευρές των ζητηµάτων στα οποία 
αναφερόµαστε εδώ.  
 
Πέρα απ’ αυτό πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ένα πράγµα. Μπορεί κανείς να συµφωνεί ή να 
διαφωνεί µε τη θέση των τροτσκιστών κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η θέση τους µπορεί 
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να µην είναι πειστική ή µπορεί και να είναι. Αυτό είναι ζήτηµα του καθενός και της 
καθεµιάς να το µελετήσει, να το ερευνήσει και να δώσει µια απάντηση στον εαυτό του. 
Τη δική µου άποψη την έδωσα εδώ όσο µπορούσα περισσότερο αντικειµενικά µιας και 
εκατό τα εκατό αντικειµενικότητα δεν έχω. Τη θέση, λοιπόν, των τροτσκιστών κατά τη 
διάρκεια της κατοχής και πιο µετά, ας τη δει καθένας όπως καταλαβαίνει. 
 
 Ωστόσο, η θέση της Ε∆Ε και του ΕΕΚ για «Ελληνική Επανάσταση, 1941-49» δεν είναι η 
τροτσκιστική θέση των οργανώσεων εκείνης της εποχής ούτε η θέση των µελών και 
στελεχών εκείνων των οργανώσεων που επέζησαν και µετά το 1950 µέχρι και αρχές της 
δεκαετίας του 90 ούτε και οι θέσεις των τροτσκιστών στις συζητήσεις της «Ίριδας» και 
«Αλίκης» µεταξύ ΚΚΕ, τροτσκιστών και αρχειοµαρξιστών. Η θέση της Ε∆Ε και του ΕΕΚ 
για «Ελληνική Επανάσταση, 1941-49» δεν είναι, όπως αποδείξαµε, ούτε η θέση του 
ίδιου του Τρότσκι µε βάση το άρθρο του «Ο δρόµος µας µένει ο ίδιος», γραµµένο στα 
1940. Η θέση της Ε∆Ε και του ΕΕΚ για «Ελληνική Επανάσταση, 1941-49» µπορεί να 
φαίνεται σωστή, µπορεί να φαίνεται καλή, µπορεί να φαίνεται όπως κανείς θέλει αλλά 
δεν είναι η θέση των τροτσκιστών εκείνης της εποχής ούτε των τροτσκιστών πιο µετά. 
∆εν είναι η θέση του Κ∆ΚΕ και της ΕΟΚ∆Ε. 
 
 Η Ε∆Ε και το ΕΕΚ εκφράζουν µε τη θέση τους µια πρωτότυπη άποψη στα σίγουρα, µα 
αυτή σε τίποτα δεν αντανακλά τις θέσεις της 4ης ∆ιεθνούς κι’ αυτό πρέπει να γίνει σαφές. 
Τα ζητήµατα αυτά τέθηκαν το 1966 στον Healy από τον Λ. Καρλιάφτη µα ο πρώτος 
αφού καθυστέρησε να τα δηµοσιεύσει, αργότερα απάντησε µε τη σιωπή του. Ίσως εκεί 
να οφείλεται η θέση της Ε∆Ε και του ΕΕΚ; Αυτό δεν µπορεί να είναι σωστό δεδοµένου 
ότι τα κείµενα του Καρλιάφτη ήταν γνωστά από πρώτο χέρι στην Ε∆Ε. Όπως ήταν και το 
ίδιο το άρθρο του Τρότσκι «Ο δρόµος µας µένει ο ίδιος». 
 

 
 


