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«Το ν’ αποκηρύξουµε την οικοδόµηση ενός επαναστατικού κόµµατος για χάρη της 
δηµιουργίας  µιας “επαναστατικής κατάστασης” ισοδυναµεί µε το να οδηγήσουµε τους 

εργάτες µε δεµένα τα µάτια στη σφαγή» (Τρότσκι, 1940). 

 

«Σε καµιά στιγµή ο λαός µας δεν παραγνώρισε, ούτε υποτίµησε το γεγονός ότι η αγγλική 
αυτοκρατορία στην Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή έχει σπουδαιότατα συµφέροντα που η 

θέση της Ελλάδας µπορεί να εξυπηρετήσει και πάντοτε κατανόησε την ανάγκη αυτή που 
ανταποκρίνεται και στην Ελλάδας τα συµφέροντα» (Ριζοσπάστης, 9/9/1945, Απόφαση ΚΕ 

του ΕΑΜ) 

Ι. Τα ιστορικά γεγονότα  
Μετά την αποχώρηση των Γερµανών από την Αθήνα (στις 12 Οκτωβρίου 1944) 
µεσολάβησαν τρεις κρίσιµες βδοµάδες στις οποίες το ΕΑΜ, που κυριαρχούσε µε τον 
ΕΛΑΣ σε µεγάλο µέρος της Ελλάδας, δεν προχώρησε στην ανάληψη της εξουσίας, 
όπως ήταν λογικό κι’ αναµενόµενο. Στις 12 ∆εκέµβρη τα πρώτα αγγλικά στρατεύµατα 
µπαίνουν στην Αθήνα.1 

  Το ΕΑΜ συµµετείχε σε 
κυβέρνηση εθνικής ενότητας µε πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου (18η Οκτωβρίου). 
Όταν προέκυψε το θέµα του αφοπλισµού των αντάρτικων οµάδων, ο Παπανδρέου 
ζήτησε τον ολικό αφοπλισµό του ΕΛΑΣ αλλά τη διατήρηση των φιλοµοναρχικών 
στρατιωτικών τµηµάτων όπως  η Γ’ Ορεινή Ταξιαρχία και ο «Ιερός Λόχος». Οι 
υπουργοί του ΕΑΜ παραιτήθηκαν στις 2 ∆εκέµβρη 1944. Τι µέτρα πήρε αυτή η 
κυβέρνηση στην οποία έλαβε µέρος και το ΕΑΜ; 

«Απότοµη άνοδος του πληθωρισµού. Ο Σβώλος, εαµικός υπουργός 
οικονοµικών, επαίρεται για το κατόρθωµα του να ξοφλήσει το δηµόσιο 
χρέος µε µισή δραχµή. Ο Πορφυρογένης, κοµµουνιστής υπουργός 
Εργασίας, έχει για µόνη, στερεότυπη απάντηση στις απαιτήσεις των 
εργατών ότι πρέπει πρώτα να ανασυγκροτηθεί η οικονοµία της χώρας και 
γι' αυτόν το λόγο επαναφέρει το νόµο που είχαν καταργήσει οι Γερµανοί, 
το νόµο που επέτρεπε στους εργοδότες να απολύουν τους εργάτες. Ο 
Ζεύγος, κοµµουνιστής Υπουργός Γεωργίας, δεν κάνει ούτε για τα µάτια 
ένα απλό νοµοσχέδιο υπέρ των αγροτών. Η τακτική τους προκαλεί απορία 
και δυσαρέσκεια. ∆ιαρκείς συγκρούσεις και αδιάκοπα παζαρέµατα 
ανάµεσα στο ΕΑΜ και την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ανένδοτη στην 

                                                 
1 Για µια πληρέστερη ανάλυση, βλ. Κ. Τζούµα, «Οι Τροτσκιστές στην Κατοχή και ζητήµατα της 
πολιτικής του ΚΚΕ (1941-45)», Αθήνα 2009, http://www.scribd.com/doc/42554352. 
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άµεση διάλυση της πολιτοφυλακής και φαίνεται αποφασισµένη να διαλύσει 
µε τη βία τον ΕΛΑΣ».2 

  Την 3η 
∆εκέµβρη 1944 η ειρηνική διαδήλωση του ΕΑΜ στην πλατεία Συντάγµατος 

                                                 
2 Αγι Στίνα, «ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ», εκδ. ∆ιεθνής Βιβλιοθήκη, Αθήνα 1984, κεφ. V. 
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χτυπήθηκε από τη Χωροφυλακή και δυνάµεις της φιλοβασιλικής οργάνωσης «Χ». 
Αποτέλεσµα ήταν  πάνω από 20 νεκροί και 140 τραυµατίες. 

 
Την επόµενη µέρα, στις 4 ∆εκεµβρίου, οργανώθηκε γενική απεργία. ∆ιοργανώθηκε 
νέα συγκέντρωση από το ΕΑΜ, που χτυπήθηκε ξανά µε πυροβολισµούς, στους 
οποίους απάντησαν τµήµατα του Εφεδρικού ΕΛΑΣ. Η πόλη της Αθήνας µετατράπηκε 
σε πεδίο µάχης, ανάµεσα σε µονάδες του ΕΛΑΣ και στις κυβερνητικές δυνάµεις, ενώ 
το ίδιο απόγευµα ο Βρετανός στρατηγός Σκόµπι κηρύσσει στρατιωτικό νόµο χωρίς να 
συµβουλευτεί την κυβέρνηση. Ανάµεσα στις δυνάµεις της κυβέρνησης Παπανδρέου 
περιλαµβάνονταν άνδρες της χωροφυλακής, η νεοσύστατη Εθνοφυλακή, η ταξιαρχία 
Ρίµινι υπό τον στρατηγό Θ. Τσακαλώτο, ο «Ιερός Λόχος», µαθητές της σχολής 
Ευελπίδων, µέλη των πρώην Ταγµάτων Ασφαλείας, ενώ υποστηρίζονταν από 
αγγλικές µηχανοκίνητες δυνάµεις. Συµµετείχαν επίσης η ΠΕΑΝ, η Ιερή Ταξιαρχία, η 
ΡΑΝ, η ο Ε∆ΕΣ Αθηνών, η οργάνωση «Χ» κ.ά.  

 Ένα τεράστιο πανό 
στην κεφαλή της πορείας γράφει: «ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΤΗΣ ΤΥΡΑΝΝΙΑΣ, ∆ΙΑΛΕΓΕΙ `Η ΤΙΣ ΑΛΥΣΙ∆ΕΣ `Η ΤΑ ΟΠΛΑ». Όταν η 
πορεία φτάνει στο Σύνταγµα, οι διαδηλωτές γονατίζουν. Ορκίζονται στους νεκρούς 
και ψάλλουν το πένθιµο εµβατήριο. Στην επιστροφή από το νεκροταφείο τα πλήθη 
δέχονται πυρά από τους Χίτες. 40 νεκροί και 70 τραυµατίες. Την άλλη µέρα και 
καθώς οι διαδηλώσεις συνεχίζονται, χτυπά και πάλι η Αστυνοµία, µε απολογισµό 30 
νεκρούς και τουλάχιστον 100 τραυµατίες. 

Την 5η ∆εκέµβρη ο Τσώρτσιλ στέλνει το εξής τηλεγράφηµα στον Σκόµπι: 
 

 «Είσθε υπεύθυνος για την τήρηση της τάξεως στην Αθήνα και 
πρέπει να εξουδετερώσετε ή να συντρίψετε όλες τις οµάδες του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ, που θα 
πλησιάσουν προς την πόλη [...] Μη διστάζετε, πάντως, να ενεργείτε σαν να βρίσκεστε 
σε κατεχόµενη πόλη, όπου έχει ξεσπάσει τοπική εξέγερση [...] Πρέπει να κρατήσωµεν 
τας Αθήνας και να επιβληθώµεν. Εάν τούτο το επιτύχετε χωρίς αιµατοχυσίαν, θα είναι 
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κατόρθωµα διά σας, αλλά και µε αιµατοχυσίαν θα είναι επίσης κατόρθωµα, εάν αυτή 
είναι απαραίτητος». 
 
Σε άλλο του τηλεγράφηµα αναφέρει: 
 
«Πρέπει να υποχρεώσετε τον Παπανδρέου. Αν παραιτηθεί, φυλακίστε τον έως ότου 
συνέλθει, όταν πια θα έχουν τελειώσει οι µάχες. Θα µπορούσε το ίδιο καλά, να 
αρρωστήσει και να µην µπορεί να τον πλησιάσει κανείς».3 
 
Οι Αγγλικές δυνάµεις επιτίθενται µε τηλεβόλα, άρµατα µάχης και αεροπορία. Ο ΕΛΑΣ 
δεν διαθέτει αντιαεροπορικά µέσα και είναι εξοπλισµένος µόνο µε ελαφρύ οπλισµό. 
Κατά προσέγγιση ο ΕΛΑΣ, του οποίου οι δυνάµεις σε όλη τη χώρα υπερέβαιναν 
αρκετά τις 100.000 άνδρες, στη µάχη της Αθήνας διέθεσε λιγότερους από 20.000. Οι 
Άγγλοι συνυπολογιζοµένων και των διαφόρων ελληνικών κυβερνητικών δυνάµεων, 
στα προχωρηµένα στάδια της αναµέτρησης διέθεταν δύναµη που κυµαινόταν γύρω 
στις 50.000 άνδρες. 
 

 Την 25η ∆εκέµβρη ο Τσώρτσιλ έρχεται στην Αθήνα 
και προεδρεύει σε σύσκεψη µε τον Παπανδρέου και τον αντιβασιλέα Αρχιεπίσκοπο 
∆αµασκηνό. Σκοπός του είναι να ξεκαθαρίσει το Ελληνικό ζήτηµα όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τη στιγµή που οι Άγγλοι φέρονται στην Αθήνα 
σαν να είναι κατοχική δύναµη, ο πόλεµος ενάντια στον Άξονα δεν έχει ακόµα 
τελειώσει. Η µεγάλη αντεπίθεση των Γερµανών στις Αρδέννες αρχίζει την 16η 
∆εκέµβρη και τελειώνει µε την ήττα τους στις 25 Ιανουαρίου 1945. Ενώ µαίνεται ο 
πόλεµος κατά του Άξονα, οι Άγγλοι αποτελούν κατοχική δύναµη στη φίλη και 
σύµµαχο Ελλάδα! 
 

 Ο ΕΛΑΣ αναγκάζεται να υποχωρήσει κάτω από 
την πίεση των Αγγλικών στρατευµάτων και στις 12 Φεβρουαρίου 1945 υπογράφεται 
η συµφωνία της Βάρκιζας µε την οποία ο ΕΛΑΣ αφοπλίζεται. Η συµφωνία της 
Γιάλτας είχε υπογραφεί µια µόνο µέρα πριν (4-11 Ιανουαρίου 1945). 

                                                 
3 Γ. Ανδρικόπουλου, «1944 Κρίσιµη χρονιά» τόµος Β’, σελ. 300. 
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ΙΙ. « Ήταν αναπόφευκτη η σύγκρουση;» 
 

  Για 
όσους δεν έχουν καταλάβει την ουσία της εξέγερσης 1941 -1944 προκύπτει το 
ερώτηµα αν τα ∆εκεµβριανά ήταν αναπόφευκτα. Η απάντηση είναι ασφαλώς 
αρνητική. Αν ο ΕΛΑΣ είχε καταλάβει την Αθήνα αµέσως µετά την αποχώρηση των 
Γερµανών, όπως ο Χότζα στην Αλβανία και ο Τίτο στη Γιουγκοσλαβία, είναι πιθανόν 
η αγγλική επέµβαση να είχε αποτραπεί ή τουλάχιστον, αν είχε γίνει, να βρισκόταν 
µπροστά σε µια οργανωµένη παρουσία του ΕΛΑΣ στην Αθήνα µε βαρύ οπλισµό και 
οχυρωµένες θέσεις. 
 
Με την καθυστέρηση των τριών εβδοµάδων το µόνο αξιόµαχο τµήµα του ΕΛΑΣ, το Α’ 
Σώµα Στρατού, ουσιαστικά εφεδρεία, που αποτελούνταν από στοιχεία της εργατικής 
τάξης, ήταν ελαφρά και ανεπαρκώς εξοπλισµένο. Ο οπλισµός που έµπαινε στην 
Αθήνα κατά τη διάρκεια της Κατοχής δεν επαρκούσε και ήταν ελαφρύς οπλισµός 
(πιστόλια, τουφέκια, ελάχιστα πολυβόλα) σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Γιάννη 
Ιωαννίδη. 
 

III. Τι έφταιξε στα ∆εκεµβριανά; 
 
Παρά τα όσα έχουν γραφεί ποτέ δεν βρέθηκε στα Αρχεία της ΚΕ του ΚΚΕ ένα 
οργανωµένο στρατιωτικό σχέδιο για την κατάληψη ή την άµυνα της Αθήνας. Τέτοιο 
σχέδιο δεν υπήρχε πράγµα που δικαιολογείται και από την ευκολία µε την οποία 
µεγάλες µονάδες του ΕΛΑΣ πιάστηκαν απ’ τους Άγγλους έξω από την Αθήνα, όπως 
πχ η βαριά πυροβολαρχία «Κρουπ» που είχε αποσπάσει ο ΕΛΑΣ από τους 
Γερµανούς και η παράδοση και αιχµαλωσία του 2ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ (Θήβας) 
την νύχτα της 3ης προς 4ης ∆εκέµβρη  στο Ψυχικό.  
 

  Εφόσον τα αγγλικά στρατεύµατα εξασφάλισαν τα 
ζωτικής σηµασίας υψώµατα της Ακρόπολης και του Λυκαβηττού ενώ ο δρόµος 
Σύνταγµα – ∆έλτα Φαλήρου από Συγγρού άνοιξε γρήγορα από τους Άγγλους (την 6η 
∆εκέµβρη από την «Ορεινή Ταξιαρχία» και την 139 αγγλική ταξιαρχία) η µάχη της 
Αθήνας ουσιαστικά είχε κριθεί παρά την ηρωική προσπάθεια των µαχητών του ΕΛΑΣ 
(ουσιαστικά το Α’ Σώµα ενισχυµένο µε την ΙΙ Μεραρχία Αττικής και την ΧΙΙΙ Στερεάς 
µε ελαττωµένες δυνάµεις).   
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   Θεωρητικά, ο 
γραµµατέας του ΚΚΕ Σιάντος, είχε διατάξει τον στρατηγό Σαράφη να κινήσει προς 
την πρωτεύουσα το 42ο Σύνταγµα (Γραβιάς – Άµφισσας) και το 52ο Σύνταγµα 
(Λαµίας – ∆οµοκού) µαζί µε τη ΙΙ Μεραρχία και άλλα τρία συντάγµατα του ΕΛΑΣ (τα 
2ο, 7ο, και 34ο). Ωστόσο, ακόµη και µετά την 3η ∆εκέµβρη ο Σιάντος δεν ήταν βέβαιος 
αν έπρεπε να χτυπήσουν στην Αθήνα, όπως γράφει ο Ιωαννίδης στα 
«Αποµνηµονεύµατά» του! 
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Κεντρικό άρθρο του Ζεύγου σΚεντρικό άρθρο του Ζεύγου σΚεντρικό άρθρο του Ζεύγου σΚεντρικό άρθρο του Ζεύγου στον «Ριζοσπάστη» της 3τον «Ριζοσπάστη» της 3τον «Ριζοσπάστη» της 3τον «Ριζοσπάστη» της 3ης ης ης ης ∆εκέµβρη. Όπως ∆εκέµβρη. Όπως ∆εκέµβρη. Όπως ∆εκέµβρη. Όπως 
παραδέχτηκε ο Ιωαννίδης η ΚΕ του ΚΚΕ δεν είχε ιδέα για το άρθρο.παραδέχτηκε ο Ιωαννίδης η ΚΕ του ΚΚΕ δεν είχε ιδέα για το άρθρο.παραδέχτηκε ο Ιωαννίδης η ΚΕ του ΚΚΕ δεν είχε ιδέα για το άρθρο.παραδέχτηκε ο Ιωαννίδης η ΚΕ του ΚΚΕ δεν είχε ιδέα για το άρθρο.    
    
 
 



 - 11 -

IV. Γιατί δεν υπήρξε επέµβαση της ΕΣΣ∆ 
στα ∆εκεµβριανά; 
 
Όλα τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, δείχνουν ότι η ΕΣΣ∆ δεν παρενέβη 
ποτέ άµεσα µε εντολές και παραινέσεις. Το γνωστό τηλεγράφηµα του ∆ηµητρώφ, 
συνιστά ακριβώς εξαιρετική προσοχή στον χειρισµό των ζητηµάτων. Η ηγεσία του 
ΚΚΕ (Σιάντος και Ιωαννίδης) θεώρησαν αυτή την παραίνεση σαν επιβεβαίωση της 
πολιτικής τους που ήταν ν’ αποτελέσει το ΕΑΜ ένα µέτωπο πλατιάς «εθνικής 
ενότητας» από το βασιλιά µέχρι τον Ζέβγο, όπως έλεγαν. ∆ηλαδή ένα µέτωπο χωρίς 
αυστηρό ταξικό προσανατολισµό. 
 

  Αυτή η γραµµή για το 
ΕΑΜ προέρχεται από την προηγούµενη πολιτική του ΚΚΕ στα µέσα της δεκαετίας 
του ’30. Αφού πρώτα ο Στάλιν, στη Γερµανία, αρνήθηκε µια πολιτική Ενιαίου 
Μετώπου µε τη σοσιαλδηµοκρατία ενάντια στον ναζισµό, και άνοιξε έτσι τον δρόµο 
στον Χίτλερ, στη συνέχεια όταν ο Χίτλερ ανέβηκε στην εξουσία και φάνηκε η απειλή 
κατά της ΕΣΣ∆, ο Στάλιν άλλαξε γραµµή κατά 180ο και συµµάχησε µε τους 
ιµπεριαλιστές (σύµφωνο Στάλιν – Λαβάλ). Με τον τρόπο αυτό ο Στάλιν ανάγκασε τα 
ΚΚ να συµµαχήσουν µε τη δική τους αστική τάξη προκειµένου να στηριχθεί µια τέτοια 
συµµαχία. Η πολιτική αυτή, γνωστή σαν πολιτική των Λαϊκών Μετώπων, πέρασε στο 
ΚΚΕ µε την 6η Ολοµέλεια της ΚΕ (Γενάρης 1934) καθώς και µε το 6ο Συνέδριο 
(∆εκέµβρης 1935).  
 
Το αποκορύφωµα της πρακτικής εφαρµογής αυτής της πολιτικής ήταν το σύµφωνο 
Σκλάβαινα – Σοφούλη. Στις εκλογές του Γενάρη 1936 η βενιζελική παράταξη είχε 142 
έδρες και η µοναρχική παράταξη είχε 143. Το ΚΚΕ είχε 15 έδρες και ήταν 
αντικειµενικά ο ρυθµιστής της κατάστασης. Το ΚΚΕ υποστήριξε το Φιλελεύθερο 
κόµµα του Σοφούλη (βενιζελικοί) ενώ έκανε µυστικές διαπραγµατεύσεις και µε το 
µοναρχικό «Λαϊκό Κόµµα» του Τσαλδάρη, µε διαπραγµατευτή τον Γληνό. 
Ταυτόχρονα το ΚΚΕ διέλυσε όλες τις κοµµατικές οργανώσεις στην ύπαιθρο και 
διέταξε την υπαγωγή τους στο λεγόµενο ΑΚΕ (Αγροτικό Κόµµα Ελλάδας). 
 
Με τη δικτατορία Μεταξά ο µηχανισµός του ΚΚΕ διαλύθηκε. Το σύµφωνο Μολότωφ – 
Ρίµπεντροπ (23/8/1939) έµπλεξε περισσότερο το πράγµατα και ανάγκασε το ΚΚΕ να 
έχει µια έντονη αντιβρεταννική αντί για αντιναζιστική πολιτική. Η έναρξη της 
χιτλερικής εισβολής στην ΕΣΣ∆ (Ιούνης 1941) φυσικά διαφοροποίησε τα πράγµατα, 
αλλά το ΚΚΕ έµενε βασικά πιστό στις αποφάσεις της 6ης Ολοµέλειας του 1934. Αυτή 
η γραµµή του «Παλλαϊκού Μετώπου» και της «εθνικής ενότητας» καθόρισε 
ολόκληρο τον κορµό της πολιτικής του ΚΚΕ σε ό,τι αφορά το ΕΑΜ σ’ ολόκληρη 
την περίοδο της Κατοχής. 
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Σ’ ολόκληρη την Κατοχή ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρξει επικοινωνία του ΚΚΕ µε τη 
Μόσχα ή την Κοµµουνιστική ∆ιεθνή.4 Τα όποια µηνύµατα είχε το ΚΚΕ από τη Μόσχα 
(από τις ραδιοφωνικές εκποµπές) όπως πχ το ευχετήριο τηλεγράφηµα του Στάλιν 
προς τον εξόριστο βασιλιά Γεώργιο Β’ για τα γενέθλιά του (1943) έδειχνε στο ΚΚΕ ότι 
ήταν σωστή η πολιτική της «εθνικής ενότητας» και η υπαγωγή των δυνάµεων του 
ΕΛΑΣ στο συµµαχικό Στρατηγείο Μέσης Ανατολής (ΣΜΑ). Το τηλεγράφηµα του 
Στάλιν προς τον Γεώργιο δεν µπορεί παρά να είχε το νόηµα ότι η ΕΣΣ∆ στήριζε την 
εξόριστη αστική κυβέρνηση του Καίρου και το ίδιο έπρεπε να κάνει και το ΕΑΜ. Το 
τηλεγράφηµα ∆ηµητρώφ – «Παππού» ήταν στην ίδια κατεύθυνση. Προφανώς η 
ΕΣΣ∆ είχε αναγνωρίσει ότι δεν την ενδιαφέρει η επέκταση της σφαίρας επιρροής της 
στην Αγγλία και γνώριζε καλά το µεγάλο στρατηγικό ενδιαφέρον της για την περιοχή 
της Μεσογείου. ∆εν είχε καµιά πρόθεση (ή και αντικειµενική δυνατότητα) ν’ 
αντικαταστήσει την Αγγλία σαν ναυτική δύναµη στη Μεσόγειο και το έδειξε σ’ όλες τις 
ευκαιρίες.5 

 
Αυτό δεν σηµαίνει ότι η ΕΣΣ∆ και ο Στάλιν δεν θα ήταν ευχαριστηµένοι µε µια θετική 
εξέλιξη στην Ελλάδα αν το ΚΚΕ και το ΕΑΜ αναλάµβαναν την εξουσία τον Οκτώβριο 
του 1944. Αλλά το ΚΚΕ δεν είχε καµιά τέτοια πρόθεση µε βάση την πολιτική της 6ης 
Ολοµέλειας, του πανεθνικού µετώπου του ΕΑΜ, την υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ, 
και αργότερα τις συµφωνίες Λιβάνου και Καζέρτας. Η τελευταία πράξη του δράµατος 
παίχτηκε στη Βάρκιζα, στην οποία το ΕΑΜ υπέγραψε µια συµφωνία χειρότερη απ’ ότι 
στην πραγµατικότητα µπορούσε να πετύχει εφόσον οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ έξω από 
την Αθήνα ήταν άθικτες. Στο έργο του «Αναµνήσεις µε τον Στάλιν», ο Αλβανός ηγέτης 
Ενβέρ Χότζα γράφει ότι ο Στάλιν είχε αυτή την άποψη και είπε στον Ζαχαριάδη ότι ο 
αγώνας έπρεπε να είχε συνεχιστεί (πιθανώς χωρίς αναβολή) στην ύπαιθρο. 

                                                 
4 Το ΚΚΕ δεν κατάφερε ν’ αποσπάσει γραµµή ούτε από τον ταγµατάρχη Ποπώφ της σοβιετικής 
στρατιωτικής αποστολής στο βουνό (αποσπασµένος από τη Γιουγκοσλαβία) ούτε και από τη σοβιετική 
πρεσβεία στο Κάϊρο. 
5 Είναι διαδεδοµένος ο µύθος ότι οι σφαίρες επιρροής µοιράστηκαν στο ταξίδι του Τσώρτσιλ στην 
ΕΣΣ∆ (9/10/1944). Αυτό αναφέρεται µόνο στα Αποµνηµονεύµατα του Τσώρτσιλ και είναι σαφές ότι 
δεν θα µπορούσε να είχε γίνει πίσω από την πλάτη των ΗΠΑ που αποσκοπούσαν σε συνολικότερη 
ηγεµονία. Σε κάθε περίπτωση ακόµη κι’ αν έγινε µια τέτοια συµφωνία (γεγονός που έχει πιθανότητα 
µικρότερη από 1 στα 1.000) η ηγεσία του ΚΚΕ δεν θα µπορούσε να το είχε πληροφορηθεί.  
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V. Γιατί ήταν λάθος η « Εθνική Ενότητα» 
του ΕΑΜ; 
 
Είναι αλήθεια ότι το ΕΑΜ συγκέντρωσε στις τάξεις του µεγάλο µέρος του Ελληνικού 
λαού, συµπεριλαµβανοµένων των κοµµουνιστών (ΚΚΕ και ΑΚΕ), της 
σοσιαλδηµοκρατίας (ΣΚΕ – ΕΛ∆) και άλλων δηµοκρατικών στοιχείων και 
προσωπικοτήτων (Σηµίτης, Κόκκαλης, Σβώλος κ.ά). Αλλά το ΕΑΜ θεωρούσε 
πάντοτε ως κυριότερο σκοπό του τη συνεννόηση µε την εξόριστη κυβέρνηση του 
Καίρου ή άλλα στοιχεία, όπως πχ ο Σοφούλης. Επιδίωκε πάντοτε  µια µορφή αστικής 
νοµιµοποίησης µε όλα τα στοιχεία που συνέθεταν τον προπολεµικό αστικό πολιτικό 
κόσµο της Ελλάδας, που ήταν ωστόσο ανύπαρκτος πλέον και χωρίς λαϊκά 
ερείσµατα. 
 
Παρόλο που η καρδιά του ΕΑΜ ήταν το ΚΚΕ και η καρδιά του ΚΚΕ ήταν τα 
προλεταριακά στοιχεία των πόλεων, ο στόχος της «εθνικής ενότητας» καθόρισε 
πάντοτε την πολιτική του ΕΑΜ σαν «Λαϊκού Μετώπου» και όχι σαν Ενιαίου Μετώπου 
της εργατικής τάξης και των συµµάχων της, και των εργατικών κοµµάτων. Στο 
κοινωνικό επίπεδο, η πολιτική του ΕΑΜ και του ΚΚΕ ήταν µια ασαφής «λαϊκή 
δηµοκρατία», η οποία στην καλύτερη περίπτωση µπορούσε να θεωρηθεί ως µια 
µικτή οικονοµία µε αστική τάξη και µια «δηµοκρατική» κυβέρνηση (κάτι σαν την 
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ του ’81 χονδρικά).  
 

 Φυσικά το 
σύνθηµα της «λαϊκής δηµοκρατίας» έβρισκε µεγάλη απήχηση στα µικροαστικά 
στρώµατα, την αγροτιά αλλά και την εργατική τάξη, που ερµήνευε τον στόχο αυτό 
σαν εργατικό κράτος και σοσιαλισµό. Αλλά η «λαϊκή δηµοκρατία», όπως και το 
σηµερινό «παλλαϊκό κράτος» του ΚΚΕ δεν είναι αυτό: Το «παλλαϊκό κράτος» δεν 
είναι το εργατικό κράτος, όπως η «λαϊκή δηµοκρατία» δεν ήταν η δικτατορία του 
προλεταριάτου σε συµµαχία µε την µεγάλη δύναµη της αγροτιάς. Σαν αποτέλεσµα, ο 
ηγετικός ρόλος της εργατικής τάξης στην περίοδο 1941-45 υποβαθµίσθηκε συνειδητά 
από το ΚΚΕ και δεν έδωσε την απαραίτητη δυναµική ώστε το κίνηµα να εδραιωθεί 
στην Αθήνα αµέσως µετά την αποχώρηση των Γερµανών στα µέσα του Οκτώβρη 
1944. 
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VI. Η πολιτική των Τροτσκιστών στην 
Κατοχή 
 

Η πολιτική των τροτσκιστών στην κατοχή 
προσδιορίστηκε από ορισµένους  παράγοντες που πρέπει να γνωρίζουµε: 
 

1. Το ΚΚΕ συστηµατικά καταδίωξε και δολοφόνησε έναν µεγάλο αριθµό 
τροτσκιστών σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της κατοχής. Εποµένως δεν άφησε 
κανένα περιθώριο στους τροτσκιστές να ενταχθούν στο ΕΑΜ ή στον ΕΛΑΣ. 
Όποτε οι τροτσκιστές σχηµάτισαν δικές τους ένοπλες µονάδες, ο ΕΛΑΣ τις 
αποδεκάτισε, όπως πχ στο Αγρίνιο6.  

2. Το πρόγραµµα της 4ης ∆ιεθνούς, σαν συνεχιστής των παραδόσεων του 
επαναστατικού µαρξισµού και του Λένιν, έδινε την έµφαση στην εργατική 
πρωτοπορία και εποµένως στον αγώνα µέσα στις µεγάλες πόλεις και όχι στο 
αντάρτικο της υπαίθρου. Η γραµµή αυτή πρέπει να κριθεί σχετικά και µέσα 
στο ιστορικό πλαίσιο της προηγούµενης παρατήρησης. 

3. Οι τροτσκιστές και ο Τρότσκι πριν τη δολοφονία του το 19407, επέµειναν ότι 
µια Γερµανική κατάκτηση της Ευρώπης δεν µετατρέπει τις κατακτηµένες 
χώρες σε αποικίες και εποµένως δεν µπορεί η πολιτική γραµµή των 
κοµµουνιστών να είναι ο «εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας». Στη βάση αυτή, 
οι τροτσκιστές αντέδρασαν στην Ιταλική εισβολή µε τη λενινιστική πολιτική του 
πολέµου τάξης ενάντια σε τάξη, ότι ο εχθρός είναι στη δική µας χώρα και ότι 
το διεθνιστικό καθήκον του προλεταριάτου δεν επιβάλλει τον «αντιφασιστικό 
πόλεµο» (κάτω µάλιστα από την ηγεσία του φασίστα Μεταξά) αλλά την 
όξυνση της ταξικής πάλης και τη συναδέλφωση µε τους απλούς Ιταλούς, και 
αργότερα τους Γερµανούς φαντάρους. 

4. Στα πλαίσια της 4ης ∆ιεθνούς µετά το 1945, ασκήθηκε έντονη κριτική στην 
πολιτική των Ελλήνων τροτσκιστών αγνοώντας και παραγνωρίζοντας την ίδια 
τη θέση του Τρότσκι που εκφράστηκε τον Ιούνη του 1940, δυο µήνες πριν τη 
δολοφονία του, µε αφορµή τη Γερµανική κατοχή της Γαλλίας. Η πολιτική των 
Ελλήνων τροτσκιστών θεωρήθηκε σεχταριστική (γεγονός, ωστόσο, που 
παραγνωρίζει το σηµείο (1) παραπάνω). 

 
Αυτές οι ιδιοµορφίες οδήγησαν τους Έλληνες τροτσκιστές να χαρακτηρίσουν τον 
ΕΛΑΣ ως έναν αγροτικό, κατά βάση, στρατό που δίνει αψιµαχίες µε τους Γερµανούς 
όταν το αληθινό ζητούµενο ήταν α) η προλεταριακή δουλειά στις πόλεις, β) η 
συναδέλφωση µε τους απλούς Γερµανούς και Ιταλούς φαντάρους, γ) η συνέχιση της 
                                                 
6 Γιάννης Καρύτσας, «Ο σφαγιασµός των Αρχειοµαρξιστών της περιοχής Αγρινίου από τον Ελληνικό 
Σταλινισµό», εκδ. Άρδην. 
7 Το σηµαντικό κείµενο του Τρότσκι µε τίτλο “We do not change our course” γραµµένο τον Ιούνη 
1940 µετά τη Γερµανική εισβολή και κατοχή της Γαλλίας αναπτύσσει ακριβώς αυτή την πολιτική 
γραµµή. Το κείµενο αυτό ήταν γνωστό στους Ευρωπαίους τροτσκιστές από τον Οκτώβρη του 1940 
αλλά δεν ήταν γνωστό στους εξόριστους Έλληνες τροτσκιστές. 
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ταξικής πάλης στις πόλεις µε µεγαλύτερη ένταση, γενική απεργία κ.ά. Το ΕΑΜ 
χαρακτηρίστηκε σωστά σαν ένα σοσιαλ – πατριωτικό µέτωπο «εθνικής ενότητας» 
που συµβιβάζει και καταργεί την ανεξάρτητη ταξική πολιτική του προλεταριάτου µέσα 
σ’ ένα αστικό, αγροτικό και µικροαστικό µέτωπο αντί για ένα πραγµατικό ενιαίο 
µέτωπο του προλεταριάτου.  
 

 Η κριτική των τροτσκιστών 
ενισχύθηκε από τον αστικό και «παλλαϊκό» χαρακτήρα της ΠΕΕΑ, το Αστικό ∆ίκαιο 
που ήταν στην ουσία και στο γράµµα ο Κώδικας της «λαϊκής δικαιοσύνης» στην 
ελεύθερη Ελλάδα, καθώς και την εξαιρετικά συµβιβαστική πολιτική του ΚΚΕ µε την 
ψευδο - κυβέρνηση του Καίρου. Η κριτική επιβεβαιώθηκε σε µεγάλο βαθµό µε τις 
συµφωνίες Καζέρτας και Λιβάνου και τελικά τη συµφωνία της Βάρκιζας το 1945.  
 
Αν οι Έλληνες τροτσκιστές είχαν τη δυνατότητα να συµµετάσχουν στον ΕΛΑΣ είναι 
βέβαιο ότι σε µεγάλο βαθµό θα το έκαναν. Αλλά αυτή η δυνατότητα δεν υπήρξε ποτέ 
ενώ η οργάνωση ανεξάρτητων στρατιωτικών µονάδων συνάντησε πάντοτε τη 
σφοδρή αντίθεση του ΕΛΑΣ. Στην ύπαιθρο είναι βέβαιο ότι θα επέµεναν στην 
απαλλοτρίωση της γης και την κολλεκτιβοποίηση. Σαν αποτέλεσµα πιθανότατα θα 
κέρδιζαν τη συµπάθεια των αγροτικών µαζών όπως το POUM  στην Ισπανία. Αλλά 
το σταλινικό ΚΚΕ δεν επέτρεψε καν να γεννηθεί µια τέτοια δυνατότητα. Σαν 
αποτέλεσµα οι τροτσκιστές έπρεπε να επιµείνουν στο δύσκολο έργο της ταξικής 
πάλης στις µεγάλες πόλεις, τις απεργίες, τα λαϊκά συσσίτια και το έργο της ταξικής 
συναδέλφωσης.  
 

 Ήταν αντικειµενικά σωστή η 
έµφαση στην πολιτική δουλειά στα προλεταριακά κέντρα; Αναµφίβολα ήταν σωστή 
αν µπορούσε να συνδυασθεί µε το αντάρτικο του ΕΛΑΣ και την «περικύκλωση» των 
πόλεων. Αλλά ο ΕΛΑΣ, όντας υπαγµένος στο ΣΜΑ, δεν έδωσε τις µάχες που 
απαιτούσε ο ταξικός αγώνας που διεξάγονταν στις πόλεις µε σφοδρότητα (βλ. πχ. 
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γενική απεργία κατά της Επιστράτευσης) αλλά τις µάχες που απαιτούσαν οι Άγγλοι 
και το ΣΜΑ.  Ωστόσο είχε ακόµη τη δυνατότητα τον Οκτώβριο του 1944 να κινηθεί 
προς την Αθήνα (η Θεσσαλονίκη είχε καταληφθεί από τις δυνάµεις του ΕΛΑΣ µε 
αρχηγό τον Μάρκο Βαφειάδη και αποµόνωσε τ’ αγγλικά στρατεύµατα σε 
στρατόπεδο) και να την καταλάβει µε ευκολία.  
 
Οι τροτσκιστές υπεράσπισαν µε φανατισµό την ΕΣΣ∆ απέναντι στη ναζιστική 
επίθεση. Η γραµµή της υπεράσπισης της ΕΣΣ∆, σήµαινε ότι ο αγώνας του ΕΛΑΣ 
έπρεπε να είναι προσανατολισµένος σ’ εκείνες τις πρακτικές που εξασθενούσαν 
ειδικά τη Γερµανική δυνατότητα να πληγεί άµεσα  η ΕΣΣ∆. Το νόηµα της 
υπεράσπισης της ΕΣΣ∆ είχε την έννοια της υπεράσπισης του εργατικού κράτους 
(σχεδιασµένη οικονοµία, κρατικοποιηµένα µέσα παραγωγής, έλεγχος του εξωτερικού 
εµπορίου και του τραπεζικού συστήµατος) και όχι της υπεράσπισης της Σταλινικής 
γραφειοκρατίας. 
 

VII. Χαρακτήρας της περιόδου 1941 – 49. 
 
Το ΕΑΜ κατόρθωσε να συνασπίσει µεγάλο µέρος του λαού αλλά δεν κατάφερε να 
επιβάλλει την ηγεµονία και τον πρωτοποριακό ρόλο της εργατικής τάξης και της 
θεωρίας της διαρκούς επανάστασης στο προτσές της εξέγερσης. Όπως είπαµε ο 
ΕΛΑΣ ήταν, βασικά, ένας αγροτικός στρατός παρόµοιος µ’ εκείνον του Μάο 
Τσετούνγκ στην Κίνα. Η ηγεσία του ΚΚΕ ταλαντευόταν ανάµεσα στην «εθνική 
ενότητα» από τη µια και την πιθανότητα οι Άγγλοι τελικά να χτυπήσουν την 
προσπάθεια του ΕΑΜ να καταλάβει την εξουσία. Η ηγεσία του ΚΚΕ, ενδεχοµένως, 
δεν ήταν βέβαιη για τη δύναµη και την απήχηση του ΚΚΕ στις γραµµές του ΕΑΜ και 
τη δύναµη των αντι-εαµικών στοιχείων (Ε∆ΕΣ, Χ, Τάγµατα Ασφαλείας). Κατανοούσε 
ότι ο Στάλιν δεν ήταν υπέρ µιας εξέγερσης οργανωµένης από το ΚΚΕ και η σταλινική 
ορθοδοξία ήταν αδιαµφισβήτητη και απόλυτη εκείνη την περίοδο.  
 
Εποµένως το ΚΚΕ και το ΕΑΜ κατέβαλλαν πολλές προσπάθειες να πάρουν µε το 
µέρος τους τµήµατα της αστικής τάξης καθώς και του ανύπαρκτου προπολεµικού 
πολιτικού σκηνικού (όπως πχ ο Σοφούλης µε τον οποίο το ΚΚΕ είχε παλιές «φιλίες» 
από τα µέσα του ’30). Ο σκοπός ήταν να δικαιολογήσουν ότι το ΕΑΜ δεν είναι ένα 
κοµµουνιστικό αλλά ένα πανεθνικό µέτωπο. Η πολιτική της ηγεσίας του ΚΚΕ ήταν 
πιστά προσανατολισµένη στον στόχο αυτό. Αλλά ο στόχος αυτός ήταν εντελώς 
λανθασµένος δεδοµένου ότι µόνο η επανάσταση κάτω από την ηγεσία της εργατικής 
τάξης και του κόµµατός της µπορεί να εξασφαλίσει τόσο το τσάκισµα της γερµανο – 
ιταλικής κατοχής όσο και την άµεση πορεία προς τον σοσιαλιστικό µετασχηµατισµό.  
 

  Ο στρατιωτικός αγώνας του 
∆ΣΕ (1946 – 49) ήταν µια εντελώς διαφορετική περίπτωση και οι τροτσκιστές 
έδωσαν την κριτική τους υποστήριξη παρά την εγκληµατική στάση που είχε το ΚΚΕ 
εναντίον τους. Στην περίοδο 1946 – 49 η πολιτική άποψη των τροτσκιστών ήταν ότι 
έχουµε µια σοσιαλιστική επαναστατική διαδικασία κάτω από την ηγεσία του 
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σταλινικού, γραφειοκρατικά εκφυλισµένου ΚΚΕ, αλλά αυτή η διαδικασία έπρεπε να 
υποστηριχθεί, να επισηµανθούν και ν’ ασκηθεί κριτική στα εθνικο – πατριωτικά της 
στοιχεία και να ενταθεί ο ταξικός αγώνας στις πόλεις. Ενόψει της στρατηγικής του 
κυβερνητικού Στρατού ν’ αποκόψει το αντάρτικο απ’ τα χωριά αυτή η πολιτική 
γραµµή του τροτσκισµού στην Ελλάδα, διατυπωµένη ήδη από το 1941, ήταν µια 
ανεκτίµητη συνεισφορά στο πρόγραµµα του επαναστατικού Μαρξισµού στη χώρα 
µας. 
 
Συνολικά, η περίοδος 1941 – 49 χαρακτηρίζεται από την έξοδο των αγροτικών µαζών 
στο προσκήνιο και τη συµµετοχή τους σ’ έναν αγροτικό στρατό (ΕΛΑΣ) µε 
εθνικιστικές αυταπάτες και αόριστες κοινωνικές θέσεις περί «λαϊκής δηµοκρατίας». 
Από πολλές απόψεις ήταν µια αστικοδηµοκρατική – εθνικοαπελευθερωτική εξέγερση 
που έλαβε σοσιαλιστικό χαρακτήρα µόνο στην περίοδο του ∆ΣΕ, αλλά και πάλι κάτω 
από τις αυταπάτες και τις γενικότητες της «λαϊκής δηµοκρατίας» καθώς και τη θεωρία 
του Ζαχαριάδη περί «ισορροπίας» ανάµεσα στην ΕΣΣ∆ από τη µια και τις ΗΠΑ – 
Αγγλία από την άλλη. Η πολιτική αυτή προσπαθούσε να αµβλύνει την επίθεση του 
µοναρχοφασισµού αλλά, αντικειµενικά, συνέχισε να καλλιεργεί αυταπάτες στις µάζες 
όπως και στην πρώτη περίοδο (1941-45).  
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VIII. Η επίδραση της περιόδου 1941 – 
49 στην µετέπειτα ιστορία 
 
Η περίοδος 1941 – 49 δεν ήταν µια «ήττα της Αριστεράς» εφόσον το ΚΚΕ επέµενε ν’ 
αναφέρεται αρχικά στο ΕΑΜ και µετά στον ∆ΣΕ και την Προσωρινή Κυβέρνηση σαν 
δηµοκρατικό, πανεθνικό µέτωπο και συσπείρωση. Είναι ειδικά η ήττα αυτής της 
πολιτικής αντίληψης και όχι η ήττα της κοµµουνιστικής ιδεολογίας γενικά κι’ αόριστα. 
Οι ιστορικές ρίζες αυτής της πολιτικής αντίληψης βρίσκονται, όπως είδαµε, στη 
γραµµή της 6ης Ολοµέλειας και των Σταλινικών «Λαϊκών Μετώπων». Με τη σειρά 
τους αυτά δεν ήταν παρά η γενικευµένη υποχώρηση του Σταλινισµού απέναντι στην 
άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία και την άµεση απειλή για την ΕΣΣ∆. 
 
Σε κάθε περίπτωση αυτή η «ήττα της Αριστεράς» σηµάδεψε βαθιά την µεταπολεµική 
ιστορία της χώρας µέχρι και το 1981. Αλλά η πολιτική του ΚΚΕ δεν άλλαξε σαν 
συνέπεια των ηττών του ∆εκέµβρη του ’44 ή της στρατιωτικής ήττας του ∆ΣΕ (που 
µεγάλο µέρος της ανήκει ακέραια στον Ζαχαριάδη που διάλεξε τη στρατηγική της 
αντιπαράθεσης ταχτικών δυνάµεων αντί για το αντάρτικο σε µια περίοδο που ο 
µοναρχοφασισµός είχε ενισχυθεί σηµαντικά µε τη βοήθεια των ΗΠΑ). Σ’ αυτό 
βοήθησε η πολιτική της «ειρηνικής συνύπαρξης» µε τον ιµπεριαλισµό που επέλεξε η 
Μόσχα καθώς και η έµφαση ολόκληρου του κινήµατος (πχ της Νεολαίας Λαµπράκη) 
σε στόχους όπως η ειρήνη, η ύφεση, και τα πυρηνικά –µια πολιτική που 
υπαγορεύθηκε από την οικονοµική αδυναµία της ΕΣΣ∆ ν’ ανταπεξέλθει στην κούρσα 
των εξοπλισµών. 
 

 Σε µια ιστορική εποχή που η Ε∆Α είχε 
τεράστια δύναµη, η έµφαση έπρεπε να είναι στον ανελέητο ταξικό αγώνα µε στόχο τη 
γενική πολιτική απεργία διαρκείας στα Ιουλιανά του ’65. Αλλά οι δυνάµεις του λαού 
και της εργατικής τάξης δεν ήταν προετοιµασµένες για µια τέτοια γενικευµένη 
σύγκρουση αν και σαφώς οι µαχητικές διαδηλώσεις της εποχής έδειχναν ότι παρά τη 
θεωρητική, προγραµµατική και πραχτική απροετοιµασία, η θέληση υπήρχε. Έτσι η 
αστική τάξη επέβαλλε τις δικές της λύσεις πρώτα µε το ανακτορικό πραξικόπηµα 
εναντίον του παλιού φίλου Παπανδρέου και στη συνέχεια µε την 21η Απριλίου αλλά 
και την επάνοδο του Καραµανλή το ’74. Η Αριστερά το ’65, έκανε τα ίδια 
προγραµµατικά λάθη όπως και στο παρελθόν. Τα έκανε ξανά το ’89 όταν δεν 
αµφισβήτησε συνολικά το αστικό πολιτικό σύστηµα. Από τότε προήχθη επίσηµα και 
«µε τη µεγάλη στολή» σε αναπόσπαστο µέρος του συστήµατος, κάτι που ολοφάνερα 
στην πράξη αλλά τέλος πάντων όχι τόσο κραυγαλέα έγινε το ’65 και το ’74.  
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IX. Υπάρχει αυτοκριτική του ΚΚΕ για τα 
∆εκεµβριανά του ’44; 
 
Ως ένα βαθµό υπάρχει. Πχ η υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ θεωρείται ως λάθος αλλά 
η γενική πολιτική γραµµή του ΚΚΕ θεωρείται σαν σωστή. ∆ηλαδή εκεί που ακριβώς 
είναι το πρόβληµα δεν υφίσταται καµιά αυτοκριτική. Το ΚΚΕ θεωρεί πως έγιναν 
αρκετά «λάθη» αλλά όχι προδοσίες (ακόµη και το 1989 για παράδειγµα). Το ζήτηµα 
είναι πως µια σωστή πολιτική γραµµή µπορεί µεν να οδηγεί σε λάθη αλλά όχι σε λάθη 
κατά συρροή και τέτοια λάθη έχουµε στην περίοδο 1941 – 49.8 
 
Το µεγαλύτερο προγραµµατικό λάθος αφορά την 6η Ολοµέλεια και τη γραµµή των 
«Λαϊκών Μετώπων» µε τις αστικές πολιτικές δυνάµεις. Αυτό το «λάθος» καθόρισε τα 
επόµενα «λάθη» στην εθνικιστική και σοσιαλ – πατριωτική γραµµή του ΕΑΜ, την 
υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΜΑ, στην αδυναµία σχεδιασµού των µαχών του ΕΛΑΣ 
ώστε να περικυκλωθούν τα µεγάλα προλεταριακά κέντρα, στην έλλειψη έµφασης 
στον ταξικό αγώνα µέσα στις πόλεις, στον φετιχισµό του Γερµανού και Ιταλού 
φαντάρου ως ναζιστή και φασίστα και εποµένως στην αδυναµία συµφιλίωσης µαζί 
του και, τελικά, στις καταστροφικές αµφιταλαντεύσεις που οδήγησαν στην ήττα του 
∆εκέµβρη και τη Συµφωνία της Βάρκιζας.  
 
Με την αποκατάσταση του Στάλιν και την επικείµενη αποκατάσταση του Ζαχαριάδη, 
το ΚΚΕ επιστρέψει στις χειρότερες παραδόσεις του και παραδίδεται στον πολιτικό 
αυτισµό αντί να κάνει µια έντιµη αυτοκριτική, που βέβαια θ’ ανοίξει τον ασκό του 
Αιόλου για το κόµµα αυτό. Στον Στάλιν και τον Ζαχαριάδη το ΚΚΕ βρίσκει τις 
βεβαιότητες µιας περασµένης εποχής χωρίς αµφισβητήσεις της γραµµής, χωρίς 
αµφισβήτηση του µονολιθικού χαρακτήρα του κόµµατος και της απουσίας της 
εσωκοµµατικής δηµοκρατίας, χωρίς την υποχρέωση της ουσιαστικής αυτοκριτικής για 
µια από τις πιο κρίσιµες περιόδους της ιστορίας του. 
 
Αλλά µε την αποκατάσταση του Στάλιν και την επικείµενη αποκατάσταση του 
Ζαχαριάδη, υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο για το ΚΚΕ που κάποτε η ιστορία θα το 
ανοίξει: Εφόσον η πολιτική γραµµή του 20ου Συνεδρίου του ΚΚΣΕ δεν ήταν η σωστή 
και η σοσιαλιστική οικοδόµηση του Στάλιν ανακόπηκε µετά τον θάνατό του, δεν 
υπάρχει τίποτε στην πολιτική του ΚΚΕ στη µετασταλινική περίοδο που ήταν «λάθος» 
και «ανακοπή» της προόδου; Για το ΚΚΕ αυτό είναι το δίκοπο µαχαίρι της 
αποκατάστασης του Στάλιν και γι’ αυτό είναι προσεκτικό στο ζήτηµα του Ζαχαριάδη. 

                                                 

8 Aναφερόµενοι στη Συµφωνία της Bάρκιζας, οι σηµερινοί ηγέτες του KKE γράφουν [στη Σύντοµη 
Iστορία του KKE, σ. 222] ότι «δεν ανταποκρινόταν στο συσχετισµό των πολιτικών και στρατιωτικών 
δυνάµεων», για να πουν παρακάτω ότι «τα λάθη διαπράχθηκαν στα πλαίσια της σωστής γενικής 
γραµµής...».  Όσο για τον Βελουχιώτη, στη «Σύντοµη Iστορία» δεν υπάρχει καµιά αναφορά! 
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Χ. Η πολιτική του ΕΑΜ δεν είχε µεγάλα 
πρακτικά αποτελέσµατα; 
 

 Σίγουρα η πολιτική της «εθνικής ενότητας» 
πύκνωσε τις τάξεις του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. Σ’ αυτό βοήθησαν και τα δυο γράµµατα 
του Ζαχαριάδη από τη φυλακή που καλούσαν σε παλλαϊκή συµµετοχή στον αντι – 
φασιστικό αγώνα της 28ης Οκτωβρίου κάτω από την ηγεσία του (φασίστα!) Μεταξά. 
Αυτή ήταν µια ταξικά απαράδεκτη πολιτική, αλλά σίγουρα απέδωσε καρπούς 
αργότερα µε τη µαζικοποίηση του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. Θα είχε µια επαναστατική 
διεθνιστική γραµµή, όπως εκείνη των τροτσκιστών, τα ίδια αποτελέσµατα; 
Πιθανότατα όχι άµεσα αλλά στην πορεία η σωστή εκπαίδευση της εργατικής τάξης 
και της αγροτιάς, θα είχε παράγει τα σωστά αποτελέσµατα. Για παράδειγµα η σωστή 
ταξική πολιτική θα είχε δείξει ότι ο ΕΛΑΣ δεν έπρεπε να υπαχθεί στο ΣΜΑ (όπως 
άλλωστε δεν υπάχθηκε στο ΣΜΑ ο Βουλγάρικος, ο Αλβανικός ή ο Γιουγκοσλάβικος 
παρτιζάνικος στρατός) και ότι το ζήτηµα της εργατικής εξουσίας έπρεπε να τεθεί 
ταυτόχρονα και παράλληλα µε την πάλη ενάντια στον φασισµό και τον ναζισµό. 
 

  Από µια διαφορετική 
άποψη, παρόλο που το ΕΑΜ είχε συγκροτηθεί πάνω σε µια εθνικο – πατριωτική 
βάση, τίποτε δεν το εµπόδιζε να καταλάβει την εξουσία αµέσως µετά την αποχώρηση 
των Γερµανών στα µέσα του Οκτώβρη 1944, και στη συνέχεια να διαπραγµατευθεί 
από θέση ισχύος. Η ηγεσία του ΚΚΕ δεν ήθελε ν’ αντιληφθεί ότι έστω κι’ αν το ΚΚΕ 
ήταν µόνο το 1% του ΕΑΜ ο αστικός κόσµος θα συνέχιζε να το θεωρεί κοµµουνιστικό 
«δούρειο ίππο» και εποµένως να το πολεµά για ν’ αναλάβει αυτός την εξουσία και να 
επιστρέψει ο βασιλιάς πάση θυσία. Στο θέµα του βασιλιά το ΕΑΜ ζητούσε τίµιο 
δηµοψήφισµα ενώ ήταν φανερό ότι α) ο αστικός πολιτικός κόσµος θεωρούσε τον 
Γεώργιο σαν την απαραίτητη εγγύηση ότι δεν θα γίνει «κοµµουνιστικό κράτος» η 
Ελλάδα και β) ο ίδιος ο Στάλιν αποδεχόταν την εξουσία του εξόριστου Γεώργιου. 
Κάτω από τις συνθήκες αυτές η άσκηση εθνικο – πατριωτικής και εθνικο – ενωτικής 
πολιτικής από το ΕΑΜ και το ΚΚΕ ήταν αντικειµενικά προδοτική.  
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Τόσο το ΕΑΜ όσο και το ΚΚΕ µαζικοποιήθηκαν στη βάση της καλλιέργειας των 
εθνικιστικών αυταπατών των µαζών –εργατικών, αγροτικών και µικροαστικών. Η 28η 
Οκτωβρίου συγκλόνισε τον Ελληνικό λαό, αλλά από την άποψη του επαναστατικού 
µαρξισµού έπρεπε να πάει κανείς ενάντια στο ρεύµα και να καταγγείλει τον «αντι – 
ιµπεριαλιστικό πόλεµο» ή την άµυνα της «πατρίδας». Σε µια χώρα που δεν είναι 
αποικία αλλά ιµπεριαλιστική δύναµη β΄ κατηγορίας η ίδια (Μεγάλη Ιδέα, µικρασιατική 
καταστροφή, βορειοηπειρωτικό, µακεδονικό) κανένας «αντι – ιµπεριαλιστικός 
πόλεµος» και κανένας «αντιφασιστικός αγώνας» δεν ήταν δυνατός, ειδικά κάτω από 
την ηγεσία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου.  
 
Επειδή το ΚΚΕ και το ΕΑΜ δεν πήγαν «ενάντια στο ρεύµα» αλλά συντάχθηκαν µε τη 
γραµµή του πατριωτισµού, µαζικοποιήθηκαν. Αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό. Αλλά τι 
έκαναν µε τη µαζικοποίηση αυτή και την πρωτοφανή στην ιστορία της Ελλάδας 
κινητοποίηση του λαού; ∆εν έκαναν τίποτα ! ∆εν κατάφεραν ούτε καν µια 
αστικοδηµοκρατική κυβέρνηση να φέρουν στην εξουσία µε το αίτηµα της Συντακτικής 
Εθνοσυνέλευσης και την κατάργηση της συνταγµατικής µοναρχίας. Όχι τη «λαϊκή 
δηµοκρατία» δεν έκαναν πράξη αλλά ούτε καν την αστική δηµοκρατία χωρίς τον 
βασιλιά ! Για ποιον λόγο; Επειδή καλλιέργησαν αυταπάτες στις µάζες, επειδή 
πίστεψαν στις αυταπάτες αυτές και τελικά νικήθηκαν κατά κράτος από τις τρατιωτικές 
δυνάµεις της αστικής τάξης, κρατικές και παρακρατικές, «εθνικές» και δοσιλογικές, σε 
αγαστή συνεργασία. Από την άποψη αυτή η πολιτική του ΕΑΜ δεν είχε πραχτικά 
αποτελέσµατα γιατί δεν στηριζόταν στην επαναστατική θεωρία αλλά στη θεωρία της 
αστικής δηµοκρατίας και της «εθνικής ενότητας». 
 

 Η  «εθνική ενότητα» εύκολα τραβά τις µάζες γιατί 
έτσι τις έχει εκπαιδεύσει η αστική τάξη. Αλλά µε τον όρο αυτό ο συµβατικός πολιτικός 
κόσµος εννοεί την ενότητα της αστικής τάξης στη δικτατορία της πάνω στην εργατική 
τάξη κι’ όλα τα καταπιεζόµενα λαϊκά στρώµατα. Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ δεν 
καταλάβαιναν µ’ αυτό την ενότητα του λαού απέναντι στην αστική τάξη αλλά την 
ενότητα όλων απέναντι στον βασιλιά και τις πιο αντιδραστικές φασιστικές και 
µοναρχικές παρατάξεις. Αλλά µια τέτοια έννοια ενότητας δεν υπάρχει καν στην 
«εθνική ενότητα» από την ίδια της τη φύση.  
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XI. Υπάρχει σήµερα κριτική των 
τροτσκιστικών απόψεων; 
 
Η περίοδος 1941 – 45 είναι µια πολύπλοκη περίοδος και έτσι οι απόψεις των 
τροτσκιστών της εποχής έχουν  υποστεί µια ορισµένη κριτική από τους ίδιους τους 
τροτσκιστές της σηµερινής εποχής. Ας δούµε µια τυπική άποψη. Ενώ το ΚΚΕ και το 
ΕΑΜ πίστευαν σε µια εθνικοαπελευθερωτική και αστικοδηµοκρατική προοπτική, 
 

«… η πλειοψηφία των τροτσκιστών της εποχής εκείνης, επέλεγαν την ταξική 
συνιστώσα της πάλης. Έχοντας µια γραµµική αντίληψη της ιστορίας, περίµεναν µια 
σοσιαλιστική επανάσταση που  θα έβγαινε µέσα από τις καταστροφές του B’ 
παγκοσµίου πολέµου µε συναδέλφωση των στρατιωτών στα χαρακώµατα και καθαρά 
προλεταριακά συνθήµατα. Στο βαθµό που η πραγµατικότητα ήταν πιο περίπλοκη από 
τα ιδεολογικά τους σχήµατα απέρριπταν την πραγµατικότητα».9 

Για το ΚΚΕ, υπήρχε «… η ιδεολογική βάση της καθήλωσης του αγώνα σε καθαρά 
εθνικοαπελευθερωτικά πλαίσια, της άρνησής της να δώσει ταξικό χαρακτήρα στην 
πάλη των εργατών και φτωχών χωρικών και της άρνησής της µετατρέψει τα όργανα 
δυαδικής εξουσίας στα χωριά της ελεύθερης Ελλάδας σε  εξουσία των εργατών και 
αγροτών».10 

Από τη µια, εποµένως, έχουµε τη συνιστώσα «του αγώνα σε καθαρά 
εθνικοαπελευθερωτικά πλαίσια» και από την άλλη έχουµε «την ταξική συνιστώσα της 
πάλης» αλλά και τον σεχταρισµό των τροτσκιστών. Κατά πόσον οι τροτσκιστές 
περίµεναν πραγµατικά «µια σοσιαλιστική επανάσταση που  θα έβγαινε µέσα από τις 
καταστροφές του B’ παγκοσµίου πολέµου µε συναδέλφωση των στρατιωτών στα 
χαρακώµατα και καθαρά προλεταριακά συνθήµατα» ή αν είχαν µια «γραµµική 
αντίληψη της ιστορίας», αυτό δεν µπορούµε να το κρίνουµε. Από τα κείµενά τους11 
δεν προκύπτει καθόλου µια τέτοια προσµονή ούτε µια «γραµµική αντίληψη της 
ιστορίας» (που, ειρήσθω εν παρόδω, σαν όρος της διαλεκτικής, είναι µια απίστευτη 
ανοησία : Η αµοιβαία µετατροπή της ποσότητας σε ποιότητα επιτρέπει ποιοτικές 
µεταβολές και είναι εξ’ ορισµού «µη γραµµική»).  

Από τη  µια πλευρά, οι τροτσκιστές, έδιναν αποκλειστική έµφαση στον ταξικό αγώνα 
ενώ από την άλλη µεριά, το ΚΚΕ και το ΕΑΜ έδιναν έµφαση στον 
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Έτσι µε τα «από τη  µια πλευρά» και «από την άλλη 
µεριά» επιχειρείται µια διαλεκτική ανάλυση του ιστορικού ζητήµατος ! Μα αν οι 
τροτσκιστές έδιναν αποκλειστική έµφαση στον ταξικό αγώνα δεν θα επιχειρούσαν να 
µετάσχουν στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ ενώ αν τα µέλη του ΕΑΜ έδιναν αποκλειστική 
σηµασία στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα δεν θα είχαµε απεργίες στην Αθήνα. Και 
οι δυο πλευρές προσπάθησαν να συνδυάσουν το εθνικό και το ταξικό. Για την ηγεσία 
του ΚΚΕ φυσικά υπερείχε το εθνικό στοιχείο. Οι τροτσκιστές αναγκάστηκαν να 
δώσουν ολόκληρη την έµφαση στο ταξικό στοιχείο µετά τον αποκλεισµό τους από το 
ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ. Επί της αρχής δεν θα µπορούσαν να µείνουν έξω από ένα 
µαζικό κίνηµα µε ριζοσπαστικό προσανατολισµό παρά το γεγονός ότι σ’ αυτό 
κυριαρχούσε ο Σταλινισµός. 

                                                 
9 «Νέα Προοπτική», 17/1/2005. 
10  Όπ.π. 
11 Βλ. «Προλετάριος και ∆ιεθνιστής της Κατοχής», εκδ. Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη.  
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Όσο για τη «σοσιαλιστική επανάσταση που  θα έβγαινε µέσα από τις καταστροφές» 
και τα περί «γραµµικής αντίληψης της ιστορίας» ποτέ δεν είδαµε ούτε µια αναφορά 
των τροτσκιστών κριτικών σε παγκόσµιο επίπεδο στο βασικό άρθρο του Τρότσκι µε 
τίτλο «∆εν αλλάζουµε τον δρόµο µας» (“We do not change our course”, Ιούνιος 
1940). Για τον Τρότσκι, η αλλαγή του στρατιωτικού χάρτη της Ευρώπης είναι 
προσωρινή και δεν µπορεί ν’ αλλάξει τον προσανατολισµό της 4ης ∆ιεθνούς 
από τον δρόµο της, που είναι οι επαναστατικές αρχές της πάλης των τάξεων. 
Με µεγάλη οξυδέρκεια έγραφε: 

 «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». 

 

Μέχρι να υπάρξει µια αναγνώριση αυτού του άρθρου του Τρότσκι, για τους 
επαναστάτες µαρξιστές δεν υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία ότι πραγµατικά η 
ταξική πάλη θα έπρεπε να είναι η έµφαση των κοµµουνιστών στην περίοδο 
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1941 – 44 πέρα από οπορτουνιστικές διαστρεβλώσεις και τυχάρπαστες 
αναλύσεις που θέλουν να σύρουν τον επαναστατικό Μαρξισµό πίσω από την 
ολόπλευρη και χωρίς αρχές, άκριτη αναγνώριση του ΕΑΜ – ΕΛΑΣ. ∆εν ήταν µια 
«γραµµική αντίληψη της ιστορίας» αυτή που οδήγησε τον Τρότσκι να γράψει τον 
Ιούνη του 1940 ότι η ήττα της Γαλλικής αστικής τάξης ήταν το «µικρότερο κακό» και 
οτι η αστική δηµοκρατία δεν µπορούσε να διασωθεί από τη στρατιωτική νίκη των 
ιµπεριαλιστών (και τη βοήθεια των εργατών προς ένα από τα δυο ιµπεριαλιστικά 
στρατόπεδα) αλλά από την προλεταριακή επανάσταση.  

Ο Τρότσκι γράφει επίσης για «επαναστατικές καταστάσεις που αναπόφευκτα θα 
παρουσιασθούν». Το κάνει αυτό έχοντας υπόψη του µια «γραµµική αντίληψη της 
ιστορίας», όπως οι Έλληνες τροτσκιστές που σχεδόν «µεσσιανικά» περίµεναν, 
δήθεν, τέτοιες επαναστατικές καταστάσεις; Οι Έλληνες τροτσκιστές δεν περίµεναν 
τίποτε απολύτως γιατί ήξεραν πως καµιά απολύτως επαναστατική κατάσταση δεν θα 
προκύψει χωρίς επαναστατική ηγεσία. Απλώς προετοίµαζαν, όσο µπορούσαν 
καλύτερα, τις συνθήκες για µια τέτοια επαναστατική ηγεσία µε επιµονή και µε τα 
ελάχιστα µέσα που διέθεταν.  

Χωρίς να γνωρίζουν το άρθρο του Τρότσκι, που αποτελεί την επιτοµή της αντίληψής 
του για την πολιτική των επαναστατών µαρξιστών στον επερχόµενο παγκόσµιο 
πόλεµο, οι Έλληνες τροτσκιστές εφάρµοσαν τις αρχές του Λένιν και του Τρότσκι µε 
συνέπεια και µε µια ορισµένη ευλάβεια, η οποία, οπωσδήποτε, τους δικαίωσε. Στη 
«δυαδική εξουσία» στην οποία αναφέρονται ορισµένοι τροτσκιστές σύντροφοι, είδαν 
απλώς την κυριαρχία ενός αγροτικού στρατού καθοδηγούµενου από το εθνικο –
πατριωτικό ΚΚΕ (ένα κόµµα µε κύρος στον λαό) στην ύπαιθρο και όχι την 
πραγµατική  δυαδική εξουσία που θα δηµιουργούσαν τα Σοβιέτ της εργατικής τάξης 
στα προλεταριακά κέντρα. Πραγµατικά, η δυαδική εξουσία δεν µπορούσε 
αντικειµενικά να είναι το έργο της καθυστερηµένης αγροτιάς αλλά της ίδιας της 
εργατικής τάξης στα αστικά κέντρα.  

Αντίθετα, γνωρίζοντας το άρθρο του Τρότσκι, πολλοί σύντροφοι ακόµη και σήµερα 
προσάπτουν την κατηγορία στους Έλληνες τροτσκιστές οτι υπήρξαν σεχταριστές, οτι 
είχαν µια «γραµµική αντίληψη της ιστορίας» (που όπως είπαµε είναι µια ολοκάθαρη 
αντι-διαλεκτική ανοησία) και οτι «περίµεναν» µεσσιανικά και «γραµµικά» την έκρηξη 
της επανάστασης όπως ακριβώς έγινε στη διάρκεια του Α’ παγκόσµιου πολέµου. 
Αλλά δεν πρόκειται για τίποτε απ’ όλα αυτά. Οι Έλληνες τροτσκιστές ανταποκρίθηκαν 
στις αρχές του Τρότσκι και της 4ης ∆ιεθνούς µε τον πιο συνεπή τρόπο και είναι 
τουλάχιστον αστείο να τους προσάπτουµε τις ίδιες κατηγορίες που το 1945 τους 
πρόσαψε στην άγνοιά της η Γραµµατεία της 4ης ∆ιεθνούς και ειδικά ο σ. Γιώργος 
Βιτσώρης.  

Η κριτική των σύγχρονων τροτσκιστών συντρόφων µας, λέει ότι ουσιαστικά το ΚΚΕ 
και το ΕΑΜ έπρεπε να είχαν µια µεγαλύτερη κατανόηση της ταξικής διάστασης, την 
οποία είχαν οι Έλληνες τροτσκιστές της κατοχής. Αλλά από την άποψη της ιστορίας 
δεν µπορούν να υπάρξουν µίγµατα. Σαν συνέπεια της 6ης Ολοµέλειας το ΚΚΕ δεν 
µπορούσε να έχει µια ταξική πολιτική ενώ οι Έλληνες τροτσκιστές σε καµιά 
περίπτωση δεν µπορούσαν να έχουν µια εθνικοαπελευθερωτική πολιτική (όπως δεν 
την είχε ούτε ο ίδιος ο Τρότσκι). Το ζήτηµα δεν ήταν η Ελληνική περίπτωση 
αποµονωµένη από την Ευρωπαϊκή επανάσταση, αλλά ακριβώς ενταγµένη στα 
πλαίσιά της κι’ αυτό απαιτούσε µια ασυµβίβαστη πάλη ενάντια στις εθνικές αστικές 
τάξεις και εποµένως ενάντια στους δυτικούς ιµπεριαλιστές µαζί µε τον Μουσολίνι, τον 
Χίτλερ και τον Χιροχίτο.  
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Αν η εργατική τάξη παρασυρόταν σε «λαϊκά µέτωπα» που αντικειµενικά 
στήριζαν τον δυτικό ιµπεριαλισµό, ποιες δυνάµεις θα έµεναν µετά τη νίκη των 
∆υτικών για να κάνουν την προλεταριακή επανάσταση; Η γραµµή του Τρότσκι 
ήταν πως ούτε για µια στιγµή δεν µπορούσε η εργατική τάξη να στηρίξει τη µια 
ιµπεριαλιστική οµάδα απέναντι στην άλλη –µε εξαίρεση την χωρίς όρους 
υπεράσπιση της ΕΣΣ∆. Η γραµµή του Τρότσκι ήταν η γραµµή της πολιτικής 
ανεξαρτησίας του προλεταριάτου, κάτω από συνθήκες που οι µικροαστοί θεωρούσαν 
ως ακραία βάρβαρες µπροστά στην προοπτική του «χιλιόχρονου Ράιχ». Ο Τρότσκι 
είδε τις τεράστιες αντιφάσεις που έφεραν στην εξουσία τον ναζισµό και τον φασισµό, 
είδε την όξυνση της ταξικής πάλης που θα δηµιουργούσαν και σωστά πρόβλεψε πως 
«το χιλιόχρονο Ράιχ δεν είναι πιθανό να κρατήσει ούτε δέκα χρόνια».  

Ας δούµε ένα εκτεταµένο απόσπασµα από το άρθρο του Τρότσκι : 

 «Από τη 
µεριά όλων των ειδών των µισο-διεθνιστών περιµένει κανείς το ακόλουθο 
επιχείρηµα περίπου: Οι επιτυχηµένες εξεγέρσεις στις κατακτηµένες χώρες 
κάτω από τη ναζιστική µπότα, είναι αδύνατες, γιατί κάθε επαναστατικό 
κίνηµα θα πνιγεί αµέσως στο αίµα από τους κατακτητές. Υπάρχουν ακόµη 
λιγότεροι λόγοι να περιµένουµε µια πετυχηµένη εξέγερση στο στρατόπεδο 
του νικηφόρου ολοκληρωτισµού. Ευνοϊκές συνθήκες για µια επανάσταση 
θα µπορούσαν να δηµιουργηθούν µόνο µε την ήττα του Χίτλερ και του 
Μουσολίνι. Εποµένως τίποτα δεν αποµένει παρά να βοηθήσουµε την 
Αγγλία και τις ΗΠΑ. Αν µας βοηθήσει και η Σοβιετική Ένωση θα είναι 
δυνατόν όχι µόνο να σταµατήσουµε τις Γερµανικές στρατιωτικές επιτυχίες 
αλλά να καταφέρουµε και βαριά στρατιωτικά και οικονοµικά πλήγµατα 
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εναντίον της. Η παραπέρα εξέλιξη της επανάστασης είναι δυνατή µόνο σ’ 
αυτόν τον δρόµο. Και τα λοιπά. 

» Για να δηµιουργήσουµε µια επαναστατική κατάσταση λένε οι σοφιστές 
του σοσιαλ-πατριωτισµού, είναι αναγκαίο να καταφέρουµε ένα πλήγµα 
στον Χίτλερ. Για να καταφέρουµε µια νίκη ενάντια στον Χίτλερ, είναι 
αναγκαίο να υποστηρίξουµε τις ιµπεριαλιστικές δηµοκρατίες. Αλλά αν για 
να σώσει τις “δηµοκρατίες” το προλεταριάτο αποκηρύξει τις ανεξάρτητες 
επαναστατικές πολιτικές, τότε ποιος θα εκµεταλλευτεί την επαναστατική 
κατάσταση που θα προέλθει από την ήττα του Χίτλερ; ∆εν υπήρχε έλλειψη 
επαναστατικών καταστάσεων στο τελευταίο τέταρτο του αιώνα. Αλλά 
έλειπε ένα επαναστατικό κόµµα ικανό να εκµεταλλευτεί την επαναστατική 
κατάσταση. Το ν’ αποκηρύξουµε την οικοδόµηση ενός επαναστατικού 
κόµµατος για χάρη της δηµιουργίας  µιας “επαναστατικής κατάστασης” 
ισοδυναµεί µε το να οδηγήσουµε τους εργάτες µε δεµένα τα µάτια στη 
σφαγή.  

» Από την άποψη της επανάστασης στη χώρα µας η ήττα της δικής µας 
ιµπεριαλιστικής κυβέρνησης είναι αναµφισβήτητα το “µικρότερο κακό”. Οι 
ψευτο-διεθνιστές, ωστόσο, αρνούνται να εφαρµόσουν αυτή την αρχή στις 
ηττηµένες δηµοκρατικές χώρες. Σαν αποτέλεσµα, ερµηνεύουν τη νίκη του 
Χίτλερ όχι σαν σχετικό αλλά σαν απόλυτο εµπόδιο στον δρόµο της 
επανάστασης στη Γερµανία. Λένε ψέµατα και στις δυο περιπτώσεις».12  

Η µικροαστική ιδεολογία απολυτοποιεί τα πάντα: Την «απόλυτη» βαρβαρότητα και το 
«απόλυτο» ανίκητο των µηχανοκίνητων ορδών του Χίτλερ. Τον «απόλυτο» τρόµο του 
Ναζισµού. Την «απόλυτη» ανικανότητα να κάνουµε οτιδήποτε µπροστά στην 
προέλαση του Γερµανικού ιµπεριαλισµού. Το «απόλυτο» κακό που εκπροσωπεί ο 
Χίτλερ για τη δηµοκρατία και τον ανθρωπισµό, ξεχνώντας τη «σχετική» βαρβαρότητα 
των Άγγλων στην Ινδία, των Γάλλων στην Αλγερία, των Βέλγων στο Κογκό, των 
Πορτογάλων στο Μακάο, των Αµερικάνων προς τους γηγενείς Ινδιάνους ή το Μεξικό. 
Η µικροαστική ιδεολογία είδε στον Χίτλερ το «Απόλυτο Κακό», τον ακατονόµαστο 
τρόµο µπροστά στον οποίο ο «Άνθρωπος» δεν έχει καµιά δυνατότητα αντίστασης 
εφόσον το «χιλιόχρονο Ράιχ» ισοπεδώνει τα πάντα και υποτάχθηκε µπροστά του. Ο 
Τρότσκι είδε τον Ναζισµό σαν το αποτέλεσµα των εκρηκτικών αντιφάσεων του 
καπιταλισµού στην εποχή του και εποµένως τον τοποθέτησε στα πραγµατικά 
του ιστορικά και κοινωνικά πλαίσια, χωρίς ανιστόρητες µεσσιανικές αναφορές 
και µικροαστικές ανοησίες.  

Προς τιµήν τους οι Έλληνες τροτσκιστές έκαναν το ίδιο σε µια εποχή που η µεγάλη 
πλειοψηφία δεν είχε την ιδεολογική και προγραµµατική δυνατότητα να το κάνει. Εκ 
των υστέρων, οι σύντροφοί µας λένε: Από τη µια, έχουµε τη συνιστώσα «του αγώνα 
σε καθαρά εθνικοαπελευθερωτικά πλαίσια» (ΕΑΜ και ΚΚΕ) και από την άλλη έχουµε 
«την ταξική συνιστώσα της πάλης» αλλά και τον σεχταρισµό των τροτσκιστών. Όπως 
είπαµε αυτός δεν είναι τρόπος διεξαγωγής µιας διαλεκτικής ανάλυσης.  

Όπως έγραφε, χαρακτηριστικά, ο Λένιν: 

                                                 
12 Πρωτοδηµοσιεύτηκε στο Fourth International, Vol.1, No.5, October 1940, pp.135-137, L. D. 
Trotsky, “We do not change our course” ). 
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 «… ο σύντροφος Μπουχάριν τείνει 
να µετατοπίσει την αντιπαράθεση στο θεωρητικό πεδίο, αρχίζοντας από τις 
30 ∆εκεµβρίου, αν όχι νωρίτερα. Στην οµιλία του κατά την ηµέρα εκείνη 
είπε: «Πως ούτε τον πολιτικό ούτε τον οικονοµικό παράγοντα µπορούµε 
να αγνοήσουµε είναι, πιστεύω, απολύτως αναµφισβήτητο  […] " (σ. 47). Η 
ουσία του θεωρητικού λάθους του στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι η 
αντικατάσταση του εκλεκτικισµού αντί για τη διαλεκτική αλληλεπίδραση της 
πολιτικής και της οικονοµίας (που βρίσκουµε στο µαρξισµό). Η θεωρητική 
στάση του είναι: «από τη µία πλευρά, και από την άλλη», «το ένα και 
το άλλο». Αυτός είναι ο εκλεκτικισµός. Η ∆ιαλεκτική απαιτεί µια σφαιρική 
εξέταση των σχέσεων στη συγκεκριµένη ανάπτυξή τους, αλλά όχι ένα 
συνονθύλευµα κοµµατιών».13 

Ο Λένιν βρίσκει το σφάλµα µιας τέτοιας άποψης στον εκλεκτικισµό της: 

«Εδώ είναι όπου βρίσκουµε ένα θεµελιώδες θεωρητικό λάθος του 
συντρόφου Μπουχάριν, που είναι η χρήση του εκλεκτικισµού (ιδιαίτερα 
δηµοφιλής µε τους συντάκτες των διαφόρων της «µόδας» και των 
αντιδραστικών φιλοσοφικών συστηµάτων) αντί για τη µαρξιστική 
διαλεκτική».14 

Η µαρξιστική διαλεκτική απαιτεί να εξετάσουµε τα φαινόµενα σαν πλευρές ενός 
συνόλου, σαν ιδιαίτερες εκφράσεις του και ν’ ανακαλύψουµε τη σχέση µεταξύ τους, 
την αντιφατική τους εξάρτηση και την αµοιβαία τους διείσδυση. ∆εν έχει κάποια 
χρησιµότητα να πούµε ότι το ΚΚΕ / ΕΑΜ έχουν συµβιβασθεί µε τον πατριωτισµό από 
τη µια µεριά, ενώ δίνουν βάση σε όργανα δυαδικής εξουσίας, από την άλλη. 
Τέτοιος τρόπος σκέψης δεν είναι διαλεκτικός αλλά εκλεκτικιστικός. Είναι απλό ότι τα 
«όργανα δυαδικής εξουσίας» δεν ήταν τέτοια, αν και ήταν όργανα άσκησης της 
εξουσίας από το ΕΑΜ που επέτρεπαν στις µάζες να ριζοσπαστικοποιηθούν. 
Ταυτόχρονα, η σωστή ταξική πολιτική ήταν εκείνη των τροτσκιστών και της δουλειάς 
τους στα προλεταριακά κέντρα παρά την αποµόνωσή τους από την αγροτιά, που αν 
δεν υπήρχε, θα µπορούσαν να µετατρέψουν τα όργανα άσκησης της εξουσίας από 

                                                 
13 Β. Ι. Λένιν, «Άλλη µια φορά για τα Συνδικάτα: Η τωρινή κατάσταση και τα σφάλµατα των Τρότσκι 
και Μπουχάριν», 25/1/1921, Lenin’s Collected Works, 1st English Edition, Progress Publishers, 
Moscow, 1965, Volume 32, pp.  70-107 
14 Λένιν, όπ.π. 
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το ΕΑΜ σε όργανα της δυαδικής εξουσίας εφόσον υπήρχε µια σύγχρονη ανάπτυξη 
της ταξικής πάλης στην εργατική τάξη των πόλεων.  

 

XII. ∆εν δικαιώθηκε η στρατηγική του 
Άρη Βελουχιώτη;  

Υπάρχουν αρκετά ντοκουµέντα που δείχνουν ότι ο Άρης Βελουχιώτης από νωρίς είδε 
τον ρόλο των Άγγλων και συνειδητοποίησε ότι θ’ αποτελέσουν αντικειµενικό εµπόδιο 
στην πορεία της Ελλάδας και του κινήµατος του ΕΑΜ προς τη «λαϊκή δηµοκρατία», 
µε την έννοια λίγο – πολύ του εργατικού κράτους. Είναι γνωστό ότι ο Άρης 
Βελουχιώτης διαφώνησε µε τη Συµφωνία της Βάρκιζας, δηµιούργησε τον λεγόµενο 
«νέο ΕΛΑΣ», µια στρατιωτική δύναµη που δεν ξεπέρασε ποτέ τα 100 άτοµα και 
προσπάθησε να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα υπολογίζοντας µάλιστα στην 
υποστήριξη του Ζαχαριάδη που επέστρεψε από το Νταχάου τον Μάη του 1945. 

Αντί γι’ αυτό ο Ζαχαριάδης αποκήρυξε τον Βελουχιώτη από τις στήλες του 
«Ριζοσπάστη» και σύντοµα ο πρώην αρχηγός του ΕΛΑΣ αυτοκτόνησε όταν έπεσε σε 
παγίδα της χωροφυλακής. Ο Άρης Βελουχιώτης έµεινε στην ιστορία σαν ο 
ασυµβίβαστος µαχητής του ΕΛΑΣ που δεν υποτάχτηκε στη Συµφωνία της Βάρκιζας, 
που προσπάθησε να συνεχίσει τον ένοπλο αγώνα και τελικά προδόθηκε από το 
κόµµα του. Ακόµα και σήµερα το ΚΚΕ δεν έχει να πει λέξη για τον συναρχηγό του 
ΕΛΑΣ (µαζί µε τον στρατηγό Στ. Σαράφη) καθώς µελετά µε προσοχή την 
αποκατάσταση του Ζαχαριάδη. 

Ο Άρης Βελουχιώτης δεν είχε την επίσηµη 
υποστήριξη του µηχανισµού του ΚΚΕ. Από τον Σιάντο και τον Ιωαννίδη γιατί 
διαφώνησε µε τη στρατηγική της Συµφωνίας της Βάρκιζας και έτσι τους εξέθετε στα 
µάτια ολόκληρου του κόµµατος. Αλλά δεν είχε ούτε την υποστήριξη του Ζαχαριάδη, 
που όταν γύρισε από το Νταχάου προσπάθησε να οργανώσει το ΚΚΕ σε νέες 
βάσεις, χωρίς αναφορά στους καπετάνιους και το αντάρτικο που έθεταν την 
κοµµατική πειθαρχία σε κίνδυνο αλλά και υπενθύµιζαν ότι ο ίδιος από τη 4η 
Αυγούστου του 1936 δεν είχε καµιά συµµετοχή στα κοµµατικά πράγµατα (εκτός 
φυσικά από τα δυο γνωστά εθνικοπατριωτικά του γράµµατα). Για να δικαιολογήσει 
την ήττα του ∆εκέµβρη, ο αδίσταχτος Ζαχαριάδης έβγαλε χαφιέ τον γραµµατέα του 
ΚΚΕ, Γιώργη Σιάντο ! Έχοντας ξεµπερδέψει µε την παλιά ηγεσία ο δρόµος του 
Ζαχαριάδη ήταν ανοιχτός για ν’ ανταποκριθεί στη φήµη του «µεγάλου αρχηγού», 
πράγµα αδιανόητο για ένα κοµµουνιστικό κόµµα.  

Στο λόγο της Λαµίας ο Άρης Βελουχιώτης στάθηκε σε µια εθνικο – πατριωτική 
γραµµή : 
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«Το Κοµµουνιστικό Κόµµα δε βαδίζει τώρα για τον κοµµουνισµό. Το ΚΚΕ έχει βέβαια 
στο πρόγραµµα του σαν τελική του επιδίωξη τον κοµµουνισµό. Μα όχι για τώρα. Τον 
κοµµουνισµό θα τον επιβάλλετε σεις, ο λαός κι όχι το ΚΚΕ. Κι είµαι βέβαιος ότι πολλοί 
από τους µορφωµένους µας, που δεν τον θέλουν σήµερα, θα ψηφίσουν τότε για να 
επικρατήσει ο κοµµουνισµός. Σήµερα, όµως, το ΚΚΕ. δεν επιδιώκει παρά µόνο µια 
δηµοκρατική λύση του ελληνικού προβλήµατος». 

Και παρακάτω: 

«Εµείς είµαστε υπέρ της ενότητας και χάρη στις προσπάθειες τις δικές µας οφείλεται 
κατά 95% η δηµιουργία της εθνικής κυβερνήσεως, κάτω από την οποία αγωνιζόµαστε 
σήµερα. Μέχρι τη Λάρισα η πατρίδα µας είναι τώρα ελεύθερη. Και γρήγορα θ’ 
απελευθερώσουµε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα». 

Το ζήτηµα ήταν ότι µε αυτή την πολιτική γραµµή τον Οκτώβριο του 1944 δεν ήταν 
δυνατό να σταθεί αργότερα το νέο αντάρτικο που κήρυξε ο Άρης και η δηµιουργία 
του «νέου ΕΛΑΣ» µε τους ελάχιστους αντάρτες που τον ακολούθησαν παρά τις 
διαταγές του ΚΚΕ και µέχρι την επιστροφή του Ζαχαριάδη από το Νταχάου τον Μάιο 
του 1945. Τόσο το ΚΚΕ όσο και ο Άρης είχαν καλλιεργήσει επίσηµα τις αυταπάτες 
περί των Άγγλων συµµάχων. Όταν αυτοί µπήκαν στην Αθήνα πολλοί θεώρησαν ότι ο 
αγώνας είχε λήξει. Όπως έλεγε ο Άρης στη Λαµία λίγες µέρες πριν τα ∆εκεµβριανά: 

«Στο κάτω-κάτω, να τώρα οι Άγγλοι µπροστά σας. ∆ιαβαίνουν τους δρόµους της 
Λαµίας και πάνε να χτυπήσουν τους Γερµανούς µαζί µε µας. Μαζί τους θα 
πολεµήσουµε εµείς κι όχι αυτοί [οι γερµανοτσολιάδες] µέχρι την ολοκληρωτική 
συντριβή του φασισµού». 

Εποµένως το κυρίαρχο πρόβληµα στην πολιτική του ΚΚΕ και του ΕΑΜ ήταν ο ίδιος ο 
«αντιφασιστικός αγώνας» µέσω της «εθνικής ενότητας». Το κυρίαρχο πρόβληµα που 
αγνοήθηκε και παραγνωρίσθηκε σηµαντικά ήταν το γεγονός ότι η ταξική πάλη δεν 
σταµατά στη διάρκεια του πολέµου, ότι η αστική τάξη σε συνεργασία µε τους 
ιµπεριαλιστές δεν παύει να εκµεταλλεύεται την εργατική τάξη και να επεκτείνει την 
κυριαρχία του κεφαλαίου, ότι η σωστή πολιτική ήταν το ενιαίο Μέτωπο του 
προλεταριάτου που παίρνει µαζί του την αγροτιά σε µια διαδικασία διαρκούς 
επανάστασης από την απελευθέρωση στη δηµοκρατία κι’ από κει στον σοσιαλισµό. 

Η αντι-ιµπεριαλιστική πάλη που είναι σηµαντική για την κινητοποίηση των αγροτικών 
και των εξαθλιωµένων µικροαστικών στρωµάτων, τότε µόνο µπορεί να γίνει µε 
συνοχή και συνέπεια, όταν ενταχθεί κάτω από την πολιτική πάλη της εργατικής τάξης 
µε το δικό της ταξικό πρόγραµµα εξουσίας, ακόµα και κάτω από «ακραίες» συνθήκες 
όπως είναι ο ιµπεριαλιστικός πόλεµος –συνθήκες που φυσικά δεν είναι καθόλου 
ακραίες από την άποψη της ανάπτυξης του σύγχρονου καπιταλισµού.  


