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Γιατί απέτυχε ο ∆εκέµβρης του 1944; 
Όπως γράφει ο Σάββας Μιχαήλ:  

«Η πρόγνωση του Τρότσκυ και της 4ης ∆ιεθνούς ότι ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος θα 
γεννούσε ένα νέο κύµα επαναστάσεων επαληθεύτηκε : η επανάσταση θριαµβεύει στην 
Κίνα και τη Γιουγκοσλαβία, η αποικιακή επανάσταση αρχίζει διαλύοντας τις ευρωπαϊ-
κές αποικιοκρατίες, στην ίδια την Ευρώπη, η κοινωνική επανάσταση έρχεται αλλά συ-
γκρατείται, αναχαιτίζεται, αλλά δεν συντρίβεται, όπως στο µεσοπόλεµο, (µε εξαίρεση 
την Ελλάδα)» («Η 4η ∆ιεθνής, ο Πόλεµος και το “Πριν”, 23/5/2005).  

Η πραγµατικότητα είναι ότι η πρόβλεψη του Τρότσκυ δεν ήταν ακριβώς αυτή, αλλά 
ότι αν ο Πόλεµος δεν οδηγήσει στην ευρωπαϊκή επανάσταση τότε θα πρέπει να επα-
νεξετάσουµε σοβαρά τις προοπτικές του σοσιαλισµού στην εποχή µας. Ασφαλώς «Το 
κύµα αυτό δεν ήταν η τυπική επανάληψη της έκβασης του πρώτου παγκόσµιου πολέ-
µου, όπως θα περίµεναν οι φορµαλιστές -γεγονός που προκάλεσε µεγάλη σύγχυση 
και οργανωτικά σχίσµατα στη µεταπολεµική περίοδο στην 4η ∆ιεθνή. Μια ∆ιεθνή 
επαναστατικών στελεχών που, επαναλαµβάνουµε, αποδεκατίστηκαν στις παραµονές 
και στη διάρκεια του πολέµου από τους δήµιους του φασισµού, της αστικής δηµο-
κρατίας και του σταλινισµού». Αλλά η φορµαλιστική επανάληψη δεν συµβαίνει ποτέ 
στην πραγµατικότητα και όποιος την περιµένει, µαταιοπονεί.  

∆εν διαφωνούµε ότι «Η πρόγνωση του Τρότσκυ και της Τέταρτης ∆ιεθνούς ήταν ότι 
µέσα στις καταστροφές του δευτέρου παγκόσµιου πολέµου θα γεννηθούν πάλι οι δυ-
νάµεις ενός νέου διεθνούς επαναστατικού κύµατος. Ο Τρότσκυ, µάλιστα, προέβλεψε 
ρητά  ότι κάτι τέτοιο θα συµβεί µε την ανάπτυξη της αντικατοχικής αντιφασιστικής 
αντίστασης στη ναζιστοκρατούµενη Ευρώπη και προέτρεψε τις νεαρές δυνάµεις της 
νεοϊδρυµένης ∆ιεθνούς να ετοιµαστούν γι’ αυτό. Πολλές οργανώσεις το επιχείρησαν 
µε όλες τους τις λιγοστές δυνάµεις και πρωτοφανή ηρωισµό και παρά τους εξοντωτι-
κούς διωγµούς που δεχόντανε συνδυασµένα από τους φασίστες και δηµοκράτες ιµπε-
ριαλιστές και τη σταλινική Γκεπεού». Το ζητούµενο ωστόσο είναι µε ποιον τρόπο θα 
έπρεπε να ετοιµαστούν οι οργανώσεις της 4ης ∆ιεθνούς και σε τι ακριβώς συνίσταται 
η «ανάπτυξη της αντικατοχικής αντιφασιστικής αντίστασης στη ναζιστοκρατούµενη 
Ευρώπη». Αν δεν ξεκαθαρισθούν αυτά τα ζητήµατα τότε δεν είναι δυνατό ν’ αναφε-
ρόµαστε σε «ελληνική σοσιαλιστική επανάσταση  του 1941-49, το δικό µας 1905». 

Ο Γιώργος Βιτσώρης, ήταν ένας από τους κύριους ηγέτες της ΚΟΜΛΕΑ (Κοµµουνι-
στική Οργάνωση Μπολσεβίκων Λενινιστών Αρχειοµαρξιστών) της ∆ιεθνούς Αριστε-
ρής Αντιπολίτευσης που ίδρυσε ο Τρότσκυ. Μετά το σχίσµα στην ΚΟΜΛΕΑ το 1934 
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που προκλήθηκε από τον ∆. Γιωτόπουλο, «Witte», ο Βιτσώρης ηγήθηκε της µειοψη-
φίας που έµεινε πίστη στον Τρότσκυ, υπήρξε ηγετικό µέλος της οµάδας «Μπολσεβί-
κος» που αργότερα µετονοµάστηκε σε Κοµµουνιστική ∆ιεθνιστική Ένωση Ελλάδας 
(Κ∆ΕΕ). Σε ένα κείµενό του που γράφτηκε το 1946 και δηµοσιεύτηκε στην «Επανα-
στατική Μαρξιστική Επιθεώρηση» (αρ. 46) ο Βιτσώρης γράφει τα εξής: 

 «Η υπεροχή της εργατικής τάξης φανερώνεται 
εν µέρει στο πρόγραµµα του ΕΑΜ για εθνικοποίηση των σιδηροδρόµων, των δη-
µόσιων Υπηρεσιών και των τραπεζών. Το σηµαντικότερο ήταν ότι οι µέθοδες 
δράσης του ΕΑΜ είχαν ολοκληρωτικά προλεταριακό χαρακτήρα. Ήταν διαδηλώ-
σεις και γενικές απεργίες στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, που εµπόδισαν τις επιστρα-
τεύσεις δουλεργατών στην Γερµανία, σταµάτησαν τη στρατολόγηση για το γερµανι-
κό στρατό και υποχρέωσαν τους Γερµανούς να αυξήσουν τις µερίδες του ψωµιού. 
Στο πλευρό του προλεταριάτου βρίσκονταν η τεράστια πλειοψηφία των εργαζοµέ-
νων µαζών, των φτωχών αγροτών και της κατεστραµµένης µεσαίας τάξης. Ο αριθ-
µός των µελών της ΕΠΟΝ, της οργάνωσης νεολαίας του ΕΑΜ, σύµφωνα µε τον α-
νταποκριτή του “Nation” Μάικλ Κλαρκ, υπολογιζόταν σε 500.000. Οι ανταρσίες 
στην Αλεξάνδρεια έδειχναν ότι το αποφασιστικό τµήµα του ελληνικού ναυτικού και 
στρατού υποστήριζε το ΕΑΜ. Ο Άντονι Ήντεν απέδιδε στο ΕΑΜ την υποστήριξη 
του 75% του ελληνικού λαού, οι «Τάιµς» του Λονδίνου του απέδιδαν το 90%. Επι-
πρόσθετα, η οργανωµένη του στρατιωτική δύναµη, ο ΕΛΑΣ, πιθανά πολύ καλύτερα 
οπλισµένη από την Κόκκινη Φρουρά των Μπολσεβίκων του 1917, ήταν αρκετά δυ-
νατή για να θέσει 25.000 οπλισµένους άνδρες σε δράση στην Αθήνα ενάντια στους 
βρετανούς «χωρίς να απογυµνώσει αλλά τµήµατα που βρίσκονταν κάτω από τον έλεγ-
χο του»». 

Αν  πραγµατικά αυτές ήταν οι µέθοδες δράσεις του ΕΑΜ, δηλαδή καθαρά προλετα-
ριακές και στο ΕΑΜ ήταν ξεκάθαρη η υπεροχή της εργατικής τάξης, τότε οι αντιρ-
ρήσεις των τροτσκιστών ήταν σεχταριστικές αν όχι καθαρά προδοτικές στην πράξη. 
Αλλά οι υπερβολές αρχίζουν να φαίνονται από τη στιγµή που ο Βιτσώρης αναφέρε-
ται σε ποσοστά της τάξης του 75% και 90% για το ΕΑΜ, αλλά και στο ίδιο το πρό-
γραµµα του ΕΑΜ. Το κρίσιµο ζήτηµα δεν ήταν η «εθνικοποίηση των σιδηροδρόµων, 
των δηµόσιων Υπηρεσιών και των τραπεζών» στα πλαίσια µιας απροσδιόριστης «λα-
ϊκής δηµοκρατίας» που υποστήριζε θεωρητικά ακόµη κι ο Γ. Παπανδρέου, αλλά το 
ίδιο το ζήτηµα της εξουσίας, και φυσικά του ελέγχου αυτών των βασικών µέσων πα-
ραγωγής. Το ζήτηµα των διαδηλώσεων και οι γενικές απεργίες στην Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη είναι από τα σηµαντικότερα, και πάνω σ’ αυτό οι τροτσκιστές δεν εί-
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χαν ποτέ αντιρρήσεις. Η κριτική τους ήταν ότι οι διαδηλώσεις και οι γενικές απεργί-
ες έπρεπε ν’ αποκτήσουν µαζικότερο και διαρκή χαρακτήρα, δηλαδή να δοθεί έµφα-
ση στο προλεταριάτο των πόλεων αντί να δίνεται η έµφαση στο αντάρτικο και σε 
στρατιωτικές επιχειρήσεις αµφίβολης στρατιωτικής αποτελεσµατικότητας ειδικά από 
τη στιγµή που ο ΕΛΑΣ είχε υπαχθεί στο ΣΣΜΑ.  

Ο Βιτσώρης δεν έχει άδικο να υποστηρίζει ότι τον Ιούλιο του 1944 το “Sunday Ob-
server” του Λονδίνου ανάφερε ότι οι ηγέτες του ΕΑΜ «είναι έτοιµοι να µπουν στην 
κυβέρνηση. Όµως διστάζουν να κάνουν αυτό το βήµα χωρίς να πάρουν την έγκριση 
αυτών που εκπροσωπούν, µη τυχόν αυτό διασπάσει ακόµα παραπέρα το κίνηµα αντί-
στασης και φέρει εµφύλια διαµάχη στην Ελλάδα… Το κύριο εµπόδιο στην πλήρη ενό-
τητα είναι η αδιάλλακτη στάση που έχει υιοθετηθεί από ορισµένους κατώτερους ηγέτες 
του ΕΑΜ». Μια τέτοια υπόθεση θα µπορούσε να είναι λογική, µε τη διαφορά ότι η 
ηγεσία του ΚΚΕ πέτυχε να επιδοκιµασθούν όλες της οι αποφάσεις σε ολοµέλειες ή 
διευρυµένες συνεδριάσεις του ΠΓ και της ΚΕ χωρίς σοβαρές αντιδράσεις από τα κά-
τω. Αυτό δεν σηµαίνει ασφαλώς ότι ολόκληρος ο κορµός του ΚΚΕ είχε διαποτιστεί 
από τις σταλινικές ιδέες και τις ιδέες της «εθνικής ενότητας», αλλά είναι βέβαιο ότι 
οι αποφάσεις της ηγεσίας θεωρούνταν ιερές. Με τη σειρά της η επιρροή των τρο-
τσκιστικών οργανώσεων υπήρξε µικρή κι’ έτσι δεν έγινε δυνατό να προσανατολισθεί 
το κίνηµα σε µια γνήσια, επαναστατική κατεύθυνση. Από την άλλη µεριά, εφόσον οι 
µέθοδες δράσης του ΕΑΜ ήταν «ολοκληρωτικά προλεταριακές» και ο ΕΛΑΣ ήταν 
µια πολύ σηµαντική στρατιωτική δύναµη, γιατί δεν συντονίστηκε ποτέ ο αγώνας στις 
πόλεις µε τον ένοπλο αγώνα του ΕΛΑΣ µέσα στις πόλεις; Μορφές δράσης που είναι 
«ολοκληρωτικά προλεταριακές» σε κανονικές συνθήκες, κάτω από συνθήκες Κατο-
χής πρέπει να ολοκληρώνονται µε την παράλληλη ένοπλη εξέγερση των µαζών, αλ-
λά αυτό δεν έγινε ποτέ κι’ εδώ βρίσκεται το κλειδί για να κατανοήσει κανείς τη στά-
ση των τροτσκιστών.  

Παρακάτω γράφει: «Εδώ βρίσκεται το κλειδί της κατανόησης των γεγονότων στην 
Ελλάδα. Μια µεγάλη άβυσσος χωρίζει τις ανταρτικές µάζες από τους προδότες στα-
λινικούς ηγέτες τους. Όµως, όσο οι σταλινικοί κρατούν το τιµόνι, δεν µπορούν να 
αποφύγουν την επαναστατική πίεση των εργατών και αγροτών που µισούν το βασι-
λιά και ποτέ δεν θα υποστηρίξουν ειρηνικά την επιστροφή του, που είναι αποφασι-
σµένοι να καθαρίσουν την Ελλάδα όχι µόνο από τους συνεργάτες των γερµανών αλ-
λά και από όλους τους σατράπηδες της δικτατορίας του Μεταξά, και που ενστικτώ-
δικα σπρώχνουν προς µια σοσιαλιστική λύση. Αυτή η αδάµαστη πίεση καθυστέρησε 
για µήνες την ολοκλήρωση των σταλινικών προδοσιών και ανάγκασε τους σταλινι-
κούς ηγέτες να αποσύρουν συµφωνίες που είχαν κάνει προηγούµενα». Αν µια «µε-
γάλη άβυσσος χωρίζει τις ανταρτικές µάζες από τους προδότες σταλινικούς ηγέτες 
τους» τότε πως είναι δυνατόν να υλοποιούνται έστω και µε καθυστέρηση όλες οι α-
ποφάσεις της ηγεσίας; Η «επαναστατική πίεση των εργατών και αγροτών» δεν υλο-
ποιήθηκε, δεν έλαβε µια συγκεκριµένη µορφή. Αντίθετα η σταλινική ηγεσία φαίνε-
ται να µην ήταν βέβαιη ότι υπήρχε αρκετή πίεση και ότι το ΚΚΕ διέθετε αρκετή δύ-
ναµη µέσα στο ΕΑΜ για να προχωρήσει στην ένοπλη σύγκρουση. Αυτή η επανα-
στατική πίεση θα υπήρχε αν ο αγώνας είχε συντονισθεί τόσο στο προλεταριάτο των 
πόλεων όσο και στην αγροτιά. Αντίθετα, η φυσική ή ενστιχτώδικη µορφή που έλαβε 
ο αγώνας ήταν η στρατολόγηση της αγροτιάς και η αποµόνωση στην «ελεύθερη Ελ-
λάδα», σε γενικές γραµµές.  
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«Ο χαρακτηρισµός του ΕΑΜ σαν ένα κίνηµα που αποτελεί προέκταση του αγγλοσαξο-
νικού µετώπου επιχειρήσεων στο εσωτερικό της χώρας, είναι όχι µόνο στείρος, µα και 
αντικειµενικά αντεπαναστατικός. Είναι αναµφισβήτητο ότι ο αγγλοσαξονικός ιµπερια-
λισµός εκµεταλλεύτηκε τα κινήµατα αντίστασης στις χώρες που ήταν κατειληµµένες 
από τις δυνάµεις του Άξονα. Βοήθησε σ’ αυτό από τις ρεφορµιστικές και σταλινικές 
ηγεσίες. Αλλά αυτά τα κινήµατα ήταν πάνω από όλα κινήµατα καταπιεσµένων µαζών 
για την υπεράσπιση των οικονοµικών τους κατακτήσεων και των ελευθεριών τους. 
Ήταν η προσφορά της πάλης τους ενάντια στους δικούς τους καπιταλισµούς. Και η πά-
λη ενάντια στον καπιταλισµό δεν γίνεται µε αφορισµούς γενικού τύπου. Γίνεται µε α-
περγίες, µε διαδηλώσεις, µε συµπλοκές. Και όταν οι µάζες µπαίνουν στον αγώνα και 
πολεµάνε µε τις γροθιές τους ή µε όπλα, δεν έχουν µπροστά τους ούτε τους Λοβέρδους, 
ούτε τους Μποδοσάκηδες, αλλά τις οπλισµένες τους δυνάµεις: την εποχή της γερµανι-
κής κατοχής την Γκεστάπο, τα SS και τους βασιλικούς µε τους ντόπιους πράκτορες 
τους – σήµερα, τα συντάγµατα του Σκόµπι».  

Αυτό είναι και το βασικότερο σηµείο της κριτικής του Βιτσώρη σχετικά µε τη στάση 
των τροτσκιστών στη διάρκεια της κατοχής, ότι δηλαδή υποτιµήθηκε ο ρόλος του 
ΕΑΜ σαν κινήµατος των µαζών, και θεωρήθηκε «κίνηµα που αποτελεί προέκταση 
του αγγλοσαξονικού µετώπου επιχειρήσεων στο εσωτερικό της χώρας». Σε όρους αρ-
χών, το ΕΑΜ θεωρήθηκε σαν αυτό που πραγµατικά ήταν, ένα µέτωπο «εθνικής ενό-
τητας» από το βασιλιά µέχρι τον Ζέβγο, και σαν υλοποίηση του «λαϊκού µετώπου» 
της 6ης Ολοµέλειας και του συµφώνου Σκλάβαινα – Σοφούλη στις συνθήκες της Κα-
τοχής. Από την άποψη της πάλης των τάξεων και των αντικειµενικών του όρων, το 
ΕΑΜ ήταν η συνέχεια της προπολεµικής πολιτικής του ΚΚΕ µε άλλα µέσα στη 
διάρκεια της Κατοχής. ∆εν συσπείρωσε το ΕΑΜ τεράστιες µάζες λαού άραγε; Α-
σφαλώς και τις συσπείρωσε. ∆εν εξέφρασε τους πόθους αυτών των µαζών για «λαϊ-
κή δηµοκρατία», έστω και σε ασαφείς όρους; Ασφαλώς και το έκανε. ∆εν εξέφρασε 
την εξέγερση και την επαναστατική διάθεση των µαζών ενάντια στο βασιλιά, την 
αστική τάξη και τους γερµανούς και ιταλούς ιµπεριαλιστές; Ασφαλώς. Θα πρέπει 
λοιπόν να γίνει ένας σαφής διαχωρισµός ανάµεσα στην ηγεσία του εαµικού κινήµα-
τος και τη βάση του. 

«Φυσικά, η γερµανική κατοχή γέννησε µεγάλες πατριωτικές αυταπάτες και οι ηγεσίες, 
σταλινική και ρεφορµιστική, έβαλαν τα δυνατά τους για να δυναµώσουν αυτές τις αυ-
ταπάτες: σύγχυσαν το κίνηµα των καταπιεσµένων µαζών µε το εθνικιστικό κίνηµα της 
µπουρζουαζίας. Το καθήκον µας ήταν όχι να γυρίσουµε την πλάτη στις µάζες και να 
µείνουµε “ πάνω από το ρεύµα”, αλλά να µπούµε µέσα στον αγώνα µε το πρόγραµµα 
και τα συνθήµατα µας και να προσπαθήσουµε να του δώσουµε ένα ταξικό και διεθνι-
στικό χαρακτήρα. “ Ενάντια στο ρεύµα” δεν σηµαίνει “ πάνω από το ρεύµα”»». Μα 
ίσα – ίσα αυτό προσπάθησαν να κάνουν οι τροτσκιστές µε τις λιγοστές δυνάµεις που 
διέθεταν, κι’ ας λέει ο Βιτσώρης ότι οι τροτσκιστές εκτελούνταν από τους ναζί και 
τους φασίστες φωνάζοντας διεθνιστικά κι’ επαναστατικά συνθήµατα µακριά από τις 
µάζες, χωρίς να τους ακούει κανείς. Η κριτική του έγκειται στο γεγονός ότι οι τρο-
τσκιστές είχαν λιγοστές δυνάµεις ακριβώς επειδή δεν είχαν τη σωστή πολιτική, δη-
λαδή επειδή παρέµειναν «πάνω από το ρεύµα» αντί να µπουν µέσα στον αγώνα µε τα 
δικά τους συνθήµατα. Αλλά όταν µπήκαν, δηλαδή από την πρώτη στιγµή, εξοντώθη-
καν ανηλεώς από τους σταλινικούς. Αυτό που φάνηκε για τον Βιτσώρη να είναι «πά-
νω από το ρεύµα» ή σεχταρισµός, ήταν στην πραγµατικότητα µια γραµµή αυτοσυ-
ντήρησης και µια γραµµή που επιβλήθηκε, δεν επιλέχτηκε, από τους τροτσκιστές. 
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Ήταν περισσότερο µια γραµµή παρά µια πολιτική, ή µια ταχτική σε αντιδιαστολή µε 
τη στρατηγική. Αλλά αυτό δεν δικαιώνει τη σταλινική πολιτική. 

Όταν λέµε ότι δεν δικαιώνει τη σταλινική πολιτική δεν εννοούµε τα γνωστά επιχει-
ρήµατα, που εκθέσαµε κι’ εδώ, σχετικά µε την πολιτική του «εθνικού µετώπου», αλ-
λά την έλλειψη συσχέτισης ανάµεσα στον αγώνα του προλεταριάτου στις πόλεις και 
τον αγροτικό στρατό του ΕΛΑΣ. Αν υπήρχε η συσχέτιση αυτή, τότε η ταξική πάλη 
θα είχε λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, και η αντικειµενική πίεση των µαζών πάνω 
στην σταλινική ηγεσία θα ήταν ασύγκριτα µεγαλύτερη. Θα µπορούσε να είχε ακυ-
ρώσει την υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΣΜΑ και δεν θα επέτρεπε καµιά καθυστέρηση 
στην είσοδο του ΕΛΑΣ στις πόλεις, εφόσον ο ΕΛΑΣ θα ήταν ήδη στις πόλεις και η 
εργατική τάξη θα ήταν µέρος του ΕΛΑΣ. Αυτή τη τεράστια σηµασία της σταλινικής 
πολιτικής δεν φαίνεται να την έχει αντιληφθεί κανείς, εκτός από τους τροτσκιστές 
της εποχής (και µάλιστα όχι όλους). Τα διεθνιστικά και επαναστατικά συνθήµατα 
των τροτσκιστών θα ήταν ονειροφαντασίες και «πάνω από το ρεύµα», όπως λέει ο 
Βιτσώρης, αν δεν τα δούµε στην αντικειµενική τους βάση, που ήταν η απουσία σε 
τελική ανάλυση του ηγετικού ρόλου του προλεταριάτου από το εαµικό κίνηµα.  

Και ο Βιτσώρης συνεχίζει ως εξής: 

«Ποια θα έπρεπε να είναι η πολιτική των τµηµάτων της Τέταρτης ∆ιεθνούς; Να ανα-
γνωρίσουν το κίνηµα των µαζών ενάντια στον ντόπιο καπιταλισµό και ενάντια στην 
ξένη καταπίεση σαν ένα κίνηµα γεννηµένο αυθόρµητα µέσα στις συνθήκες που δηµι-
ουργήθηκαν από την κατοχή. Να καταγγείλουν τη συµµαχία των εργατικών κοµµάτων 
µε τις εθνικές αστικές οργανώσεις “ αντίστασης”. Να καταγγείλουν το σοβινιστικό χα-
ρακτήρα της σταλινικής και σοσιαλιστικής πολιτικής. Να της αντιτάξουν ένα πρόγραµ-
µα πάλης βασισµένο πάνω στην πάλη των τάξεων και το διεθνισµό. Στο σύνθηµα 
“ Θάνατος στους γερµαναράδες”!, να αντιτάξουν το σύνθηµα της συναδέλφωσης µε 
τους γερµανούς στρατευµένους εργάτες. Στο πρακτικό µέρος: να διατηρήσουν την από-
λυτη πολιτική ανεξαρτησία του κόµµατος. Να µπάσουν τα µέλη τους µέσα σε όλες τις 
µαζικές οργανώσεις και να συµµετάσχουν στον αγώνα και να υπερασπίσουν τη διεθνι-
στική πολιτική παντού όπου αυτό είναι δυνατό. Να οργανώσουν, παντού όπου αυτό εί-
ναι δυνατό, σχηµατισµούς εργατικούς και αγροτικούς, (παράνοµα συνδικάτα, οµάδες 
παρτιζάνων, εργατικές πολιτοφύλακες) που θα πραγµατοποιούσαν µέσα στην πάλη το 
ενιαίο µέτωπο µε τις άλλες µαζικές οργανώσεις που διευθύνονταν από τους σοσιαλι-
στές και τους σταλινικούς. Να βάλουν µπροστά ένα πλάνο δουλειάς προς τους γερµα-
νούς στρατιώτες για τη συναδέλφωση µε τους εργαζόµενους των κατειληµµένων χω-
ρών, για έναν κοινό αγώνα ενάντια στον κατακτητή ιµπεριαλισµό και τον «νικηµένο» 
καπιταλισµό». 

Σε τι ακριβώς διέφερε η πολιτική του ελληνικού τµήµατος της 4ης ∆ιεθνούς; Σε τίπο-
τε απολύτως! Ούτε στο ζήτηµα του προγράµµατος ούτε και στο πρακτικό µέρος οι 
τροτσκιστές υιοθέτησαν µια  διαφορετική πολιτική «όπου αυτό είναι δυνατό». Εκεί 
που ήταν δυνατό να συµµετάσχουν οι τροτσκιστές το έκαναν µε µεγάλη επιτυχία, 
όπως για παράδειγµα στη σηµαντικότερη για τους Γερµανούς βιοµηχανία, τα µπετά 
πλοιαρίων. Σ’ όλες τις γενικές απεργίες και διαδηλώσεις πήραν ενεργά µέρος κι’ έ-
καναν γνωστές τις απόψεις τους µε προκηρύξεις, συνθήµατα και τον τύπο τους. επί-
σης, στο «πρακτικό µέρος», ο Βιτσώρης αναφέρει πως έπρεπε «να βάλουν µπροστά 
ένα πλάνο δουλειάς προς τους γερµανούς στρατιώτες για τη συναδέλφωση» αλλά δεν 
εξηγεί ποιο πλάνο δουλειάς θα ήταν συµβατό µε ασήµαντες επιθέσεις σε γερµανούς 
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και ιταλούς φαντάρους, τα αντίποινα που ακολουθούσαν κλπ. Φυσικά, η επανάστα-
ση είναι ένας πόλεµος από µόνη της και είναι το πιο βίαιο πράγµα του κόσµου, όπως 
έγραφε ο  Ένγκελς. Αλλά η επανάσταση έχει την ταχτική της και η ταχτική αποτε-
λείται από πολλά µικρότερα βήµατα και στάδια, όπως κάθε πολεµική επιχείρηση που 
έχει έναν σαφή σκοπό και κανένας σκοπός δεν µπορεί να υπάρχει σε µεµονωµένες 
και άκριτες πολεµικές ενέργειες, όπως και αντίθετα κάθε ένοπλη δράση, ακόµα και η 
πιο µικρή πρέπει να είναι υποταγµένη σ’ ένα γενικότερο πλάνο. Ας δούµε ωστόσο 
πάνω σε ποιες βάσεις ασκεί ο Βιτσώρης την κριτική του για να διαπιστώσουµε ότι 
αρκετές απ’ αυτές είναι λανθασµένες µε αποτέλεσµα να καταλήγει και σε λαθεµένα 
συµπεράσµατα: 

«Σε σχέση µε τον πόλεµο του 1914-1918 ο δεύτερος παγκόσµιος πόλεµος παρουσιάζει 
δυο «ιδιοµορφίες», η παραγνώριση των οποίων δεν θα µπορούσε παρά να οδηγήσει σε 
πολιτική αυτοκτονία. Η πρώτη είναι ότι ο εθνικοσοσιαλισµός, που βρέθηκε επικε-
φαλής των δυνάµεων του Άξονα, καθόρισε σαν στόχο του, όχι µόνο να συντρίψει 
τους αντιπάλους ιµπεριαλισµούς, αλλά επίσης να αναδιοργανώσει την Ευρώπη και 
όλο τον κόσµο σύµφωνα µε τις φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτικές του αντιλή-
ψεις. ∆εν περιορίστηκε µόνο σε µια στρατιωτική κατοχή. Χρησιµοποιώντας άµεσα ή 
έµµεσα τα ντόπια αντιδραστικά στοιχεία, ανέλαβε την εγκατάσταση του φασιστικού 
καθεστώτος. Επέβαλε το κορπορατίστικο σύστηµα. Οι εργατικές οργανώσεις απαγο-
ρεύτηκαν τελείως. Οι ρατσιστικοί διωγµοί πήραν ανήκουστες διαστάσεις: οι Εβραίοι 
εξολοθρεύτηκαν κυριολεκτικά. Εκατοµµύρια εργάτες κατάντησαν σκλάβοι µε την 
Υποχρεωτική Υπηρεσία Εργασίας. Η Ευρώπη µετατράπηκε σε ένα πλατύ στρατό-
πεδο συγκέντρωσης. Κι αυτό δεν είχε ένα προσωρινό χαρακτήρα: ήταν η εθνικο-
σοσιαλιστική “ νέα Ευρώπη” που θα έπρεπε να συνεχίζει να υπάρχει µετά τον πό-
λεµο, αν αυτός ο πόλεµος κερδιζόταν από το φασισµό. Πως µπορεί να διατείνεται 
κανείς ότι το προλεταριάτο θάπρεπε να µείνει αδιάφορο µπροστά σ’ αυτή την απόπειρα 
ναζιστικοποίησης ολόκληρου του κόσµου δια της βίας; Πως µπορεί να διατείνεται κα-
νείς ότι ο εργάτης που βγαίνει στο βουνό για να αποφύγει την υποχρεωτική εργασία, ο 
Εβραίος που παίρνει τα όπλα για να µην ψηθεί µέσα στα κρεµατόρια, ο χωρικός που 
του προσέφερε άσυλο και που για να µη συλληφθεί, παίρνει κι αυτός το δρόµο του βου-
νού, δεν είναι παρά πράκτορες του αγγλοσαξονικού ιµπεριαλισµού; Και όταν αυτή η 
έξοδος προς τα βουνά αγκαλιάζει εκατοµµύρια ανθρώπους στην Ευρώπη, βρίσκονται 
µαρξιστές που τους γυρίζουν την πλάτη και διακηρύχνουν ότι δεν έχουν τίποτα το κοι-
νό µε όλους αυτούς! Η δεύτερη ιδιοµορφία είναι η συµµετοχή της ΕΣΣ∆ στον πό-
λεµο. Εδώ πρέπει πρώτα να διευκρινίσουµε τη θέση µας απέναντι στην ΕΣΣ∆. Εάν εί-
ναι µια καπιταλιστική χώρα – όπως διακηρύχνουν οι υπέρ-αριστεροί κάθε είδους – το 
ζήτηµα της υπεράσπισης της δεν µπαίνει καθόλου. Αλλά εάν η ΕΣΣ∆, παρά το γρα-
φειοκρατικό της εκφυλισµό, παραµένει ένα εργατικό κράτος – όπως διακηρύχνει η 
Τετάρτη ∆ιεθνής – η υπεράσπιση της είναι για µας ένα πρωταρχικό καθήκον. Εί-
ναι η ΕΣΣ∆ ή όχι η πρώτη µας προλεταριακή πατρίδα; Αν ναι, από τη στιγµή που 
βρίσκεται σε πόλεµο µε άλλες χώρες καπιταλιστικές, είµαστε οι στρατιώτες της, σε ο-
ποιαδήποτε γωνία της γης κι αν βρισκόµαστε. Οφείλουµε να την υπερασπιστούµε µε 
όλα τα µέσα – µε τον τύπο µας και µε την προπαγάνδα µας – µε την κινητοποίηση των 
µαζών, τα όπλα, το αντάρτικο, το σαµποτάζ. Σ’ αυτή την περιπτώσει ο επαναστατικός 
ντεφαιτισµός παίρνει µέσα στην πρακτική µια καινούργια µορφή. Απέναντι στους ιµπε-
ριαλισµούς που είναι σύµµαχοι µε την ΕΣΣ∆, η στάση µας είναι η ίδια που είχαµε και 
χτες – πάλη για την ανατροπή του καπιταλισµού, ακόµα και κατά τη διάρκεια του πο-
λέµου, γιατί πιστεύουµε ότι µόνο µε το θρίαµβο της προλεταριακής επανάστασης θα 
γίνουν αυτές οι χώρες οι πραγµατικοί σύµµαχοι της ΕΣΣ∆ και θα ανοιχτούν καινούρ-
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γιες δυνατότητες για την οικοδόµηση του σοσιαλισµού παγκόσµια και την αναγέννηση 
της ΕΣΣ∆. Αλλά όταν ένα ΄η περισσότερα ιµπεριαλιστικά κράτη βρίσκονται σε πόλεµο 
ενάντια στην ΕΣΣ∆, εισβάλλουν στα εδάφη της και καταστρέφουν µε τη φωτιά και το 
σιδερό το έργο της οικοδόµησης του σοσιαλισµού του ρώσικου προλεταριάτου, η πάλη 
µας ενάντια σ’ αυτούς τους ιµπεριαλισµούς παίρνει το χαρακτήρα µιας άµεσης κινητο-
ποίησης των καταπιεσµένων µαζών και της χρησιµοποίησης όλων των µέσων και πά-
νω απ’ όλα της στρατιωτικής δράσης (αντάρτικο, καταστροφή των µέσων επικοινωνί-
ας, των αποθεµάτων, του υλικού, κατασκοπία προς όφελος της ΕΣΣ∆). Σε πρώτο 
πλάνο, φυσικά, βάζουµε το σύνθηµα της συναδέλφωσης µε τους στρατιώτες αυ-
τών των χωρών. Τους καλούµε να στρέψουν τα όπλα τους ενάντια στους αξιωµατι-
κούς τους, να αρνηθούν να πολεµήσουν ενάντια στην ΕΣΣ∆, να περάσουν στις γραµµές 
του Κόκκινου Στρατού, στη Ρωσία ΄η µέσα στον αντάρτικο στρατό στις κατεχόµενες 
χώρες. Όταν περνάνε στις γραµµές µας, τους υποδεχόµαστε σαν ταξικά αδέλφια. Αλλά 
ο ιµπεριαλισµός έχει πλήθος µέτρα για να παρατείνει για καιρό την υποταγή των στρα-
τευµένων µαζών. Είναι ΄η όχι καθήκον µας να τον εµποδίσουµε να συντρίψει την 
ΕΣΣ∆, πριν τα πλήθη των στρατιωτών του ξυπνήσουν και περάσουν µε το µέρος µας; 
Σε τι διαφέρει το καθήκον του έλληνα εργάτη ΄η του αντάρτη απ’ αυτό του ρώσου παρ-
τιζάνου; Όταν ο πρώτος, ανατινάζοντας µια γέφυρα, εµποδίζει τη µεταφορά στρατού 
΄η κανονιών για το ρωσικό µέτωπο, δεν υπερασπίζεται την ΕΣΣ∆; Και µε τον ίδιο τρό-
πο που κι ο ρώσος παρτιζάνος εξολοθρεύει τα εχθρικά σώµατα στα µετόπισθεν; Στον 
εµφύλιο πόλεµο οι επαναστατικές δυνάµεις βρίσκονται συχνά αναγκασµένες να ρίξουν 
πάνω στους στρατιώτες που ο ταξικός εχθρός έχει επιστρατεύσει µε τη βία. Κι όµως 
ανάµεσα σ’ αυτούς τους στρατιώτες υπάρχουν εργαζόµενοι. Οφείλει κανείς να 
τους κερδίσει για την επανάσταση. Αλλά, στο µεταξύ, οφείλει κανείς πάνω απ’ όλα 
να υπερασπιστεί τα οδοφράγµατα. Ο συναισθηµατισµός δεν έχει καµία σχέση µε τον 
πόλεµο, και κυρίως µε τον εµφύλιο πόλεµο. Ο πόλεµος της ΕΣΣ∆ ενάντια σε µια ΄η πε-
ρισσότερες καπιταλιστικές χώρες υπόκειται, από πολλές απόψεις, στους ίδιους νόµους 
µε τον εµφύλιο πόλεµο. Πρέπει να την υπερασπίσουµε ακόµα κι ενάντια σ’ εκείνους 
που πολεµάνε εναντίον της παρά τη θέληση τους. Οι διακηρύξεις µας για την χωρίς 
όρους υπεράσπιση της ΕΣΣ∆ δεν θα ήταν παρά αξιοθρήνητη υποκρισία, αν τις συνο-
δεύαµε µε πράξεις µόνο κάθε φορά που θα ήταν δυνατό. Περνώντας από το σχολείο 
του βουνού, πλατείες εργατικές, αγροτικές και µικροαστικές µάζες έµαθαν να κάνουν 
τον πόλεµο ενάντια στο καθεστώς. Έµαθαν να πυροβολούν ενάντια στις οπλισµένες 
δυνάµεις της µπουρζουαζίας. Έµαθαν να καταπατούν τους νόµους και να σπάζουν την 
καπιταλιστική πειθαρχία. Έµαθαν να οργανώνουν τάγµατα, συντάγµατα, µεραρχίες, να 
σχηµατίζουν επιτελεία, να φτιάχνουν σχέδια δράσης. Έµαθαν να κατακτούν περιοχές 
και να τις κυβερνούν, να νοµοθετούν, να δικάζουν, να διοργανώνουν τον ανεφοδια-
σµό, να βάζουν σε κίνηση το µηχανισµό της παραγωγής. Έµαθαν ότι ένας έξυπνος και 
τολµηρός εργάτης µπορεί να γίνει αξιωµατικός πολύ πιο ικανός από έναν γιο αριστο-
κράτη που φοράει µονόκλ. Έµαθαν ότι η κατάληψη της εξουσίας δεν είναι ένα πράγµα 
αδύνατο» (έντονη γραφή δική µας).  

Το µέγεθος του αποσπάσµατος που παραθέσαµε δικαιολογείται ίσως από τη γλαφυ-
ρότητα του συγγραφέα, αλλά και ορισµένες θέσεις του που είναι λαθεµένες. Είναι 
ορθό ότι η συµµετοχή της ΕΣΣ∆ στον πόλεµο αποτέλεσε µια εξαιρετική ιδιοµορφία. 
Η υπεράσπιση της ΕΣΣ∆, της προλεταριακής πατρίδας υπήρξε βασική αρχή των 
τροτσκιστών, παρόλη τη σταλινική γραφειοκρατική διαστρέβλωση της ΕΣΣ∆. Αλλά 
η πρώτη «ιδιοµορφία», δηλαδή η σκληρότητα του ναζισµού και η διάθεσή του να 
επιβάλλει µια «νέα τάξη» καταστρέφοντας όλους τους άλλους ιµπεριαλισµούς, δεν 
είναι καθόλου µια ιδιοµορφία του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου. Η βαρβαρότητα του Α’ 
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Παγκόσµιου Πολέµου ήταν πρωτόφαντη στην εποχή του. Στη σηµερινή εποχή δεν 
χρειάστηκε ένας παγκόσµιος πόλεµος για να επικρατήσει ο αµερικάνικος ιµπεριαλι-
σµός πάνω σ’ όλους τους άλλους ιµπεριαλισµούς και η βαρβαρότητα που µπορεί ν’ 
αποκτήσει στο µέλλον θα είναι µεγαλύτερη απ’ όσα έχουµε δει στο παρελθόν. ∆εν 
ήταν και δεν είναι τυχαίο το σύνθηµα «σοσιαλισµός ή βαρβαρότητα» της Ρ. Λούξε-
µπουργκ. Ο Βιτσώρης πέφτει σ’ ένα µεταφυσικό και ιδεαλιστικό σφάλµα όταν θεω-
ρεί ότι στόχος του ναζισµού ειδικά ήταν «όχι µόνο να συντρίψει τους αντιπάλους ι-
µπεριαλισµούς, αλλά επίσης να αναδιοργανώσει την Ευρώπη και όλο τον κόσµο σύµ-
φωνα µε τις φιλοσοφικές, κοινωνικές και πολιτικές του αντιλήψεις». Το ίδιο δεν έκανε 
στην εποχή της η αγγλική και η γαλλική ιµπεριαλιστική αυτοκρατορία; Επίσης θεω-
ρεί πως «η Ευρώπη µετατράπηκε σε ένα πλατύ στρατόπεδο συγκέντρωσης. Κι αυτό δεν 
είχε ένα προσωρινό χαρακτήρα: ήταν η εθνικοσοσιαλιστική “ νέα Ευρώπη” που θα έ-
πρεπε να συνεχίζει να υπάρχει µετά τον πόλεµο, αν αυτός ο πόλεµος κερδιζόταν από το 
φασισµό».  

Θα ήταν σφάλµα να ταυτίσει κα-
νείς τον φασισµό και την αστική δηµοκρατία κι’ απ’ αυτό να βγάλει το συµπέρασµα 
πως απέναντι στα δυο οι εργαζόµενοι είναι αδιάφοροι. Αλλά είναι εξίσου σφάλµα, 
στα 1946, να θεωρεί κανείς πως αν ο πόλεµος είχε κερδηθεί από τους Ναζί, τότε 
«δεν είχε ένα προσωρινό χαρακτήρα» η εθνικοσοσιαλιστική “νέα Ευρώπη”. Αυτή η 
«νέα Ευρώπη» θα ήταν ένα γιγάντιο στρατόπεδο στο οποίο θα έπαυε κάθε ταξική 
πάλη, και θα ίσχυαν νέοι κοινωνικοί νόµοι για τα επόµενα χίλια χρόνια του Γ’ Ράϊχ; 
Μια τέτοια θεώρηση είναι αντιµαρξιστική, και ανήκει στη σφαίρα της ιδεαλιστικής 
και µεταφυσικής σκέψης. ∆εν αγνοεί απλώς τη διαλεκτική αλλά και τις πιο θεµελιώ-
δεις αρχές του µαρξισµού. Η υπερεκτίµηση, σχεδόν θεοποίηση της δύναµης του Να-
ζισµού δεν ανήκει στα πλαίσια του µαρξισµού και είναι µια ξεκάθαρη αστική επιρ-
ροή στη σκέψη του Βιτσώρη. Ο Τρότσκυ πρόβλεψε σωστά πως το χιλιόχρονο Ράϊχ 
δεν θα ήταν ικανό να κρατήσει ούτε για δέκα χρόνια, αλλά επίσης ότι η αλλαγή του 
στρατιωτικού χάρτη της Ευρώπης δεν αλλάζει σε τίποτα την πορεία και την πολιτική 
γραµµή των επαναστατών µαρξιστών και της 4ης ∆ιεθνούς. Ένα από τα σηµαντικό-
τερα επιχειρήµατα που αναπτύσσουµε στο έργο αυτό είναι ακριβώς ότι οι απόψεις 
που διατύπωσε ο Τρότσκυ λίγο πριν τον θάνατό του, είναι ασυµβίβαστες µε πολλές 
από τις µετέπειτα απόψεις τµηµάτων της 4ης ∆ιεθνούς σχετικά µε τον πόλεµο.  

Στη συνέχεια ο Βιτσώρης γράφει τα ακόλουθα: 

«Αυτό που χαρακτηρίζει την πρώτη περίοδο που ακολούθησε την «απελευθέρω-
ση» των κατειληµµένων από τη Γερµανία χωρών, είναι η ορµητική είσοδος των 
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οπλισµένων µαζών µέσα στον πολιτικό στίβο. Γύρω από τις παρτιζάνικες οργανώ-
σεις που κατά τη διάρκεια της κατοχής βρισκόντουσαν λίγο – πολύ αποµακρυσµένες 
από τα προλεταριακά κέντρα, συγκεντρώνονται µε µιας οι καταπιεσµένες µάζες και 
κυρίως οι εργάτες. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, περνώντας από την παρανοµία στη 
νοµιµότητα, βλέπουν τον αριθµό των µελών τους να αυξάνει µ’ έναν ιλιγγιώδη ρυθµό. 
Οι «πατριωτικές» πολιτοφυλακές, των οποίων η σύνθεση, κατά µεγάλο µέρος, ήταν 
εργατική και που κατά τη διάρκεια της κατοχής αποτελούσαν κυρίως ένα είδος παρά-
νοµων οµάδων αυτοάµυνας µέσα στα εργοστάσια, τις συνοικίες και τα χωριά, µετα-
µορφώνονται στις µέρες της εξέγερσης σε ένοπλες µαζικές οργανώσεις των οποίων το 
δίχτυο καλύπτει όλη τη χώρα. ∆εκάδες χιλιάδες εργάτες, προπαντός νέοι, µπαίνουν µέ-
σα στους σχηµατισµούς της στρατιωτικής αντίστασης (FFI στη Γαλλία, ΕΛΛΑΣ [sic] 
στην Ελλάδα). Όλες αυτές οι λαϊκές δυνάµεις και κυρίως το προλεταριάτο – του 
οποίου το ταξικό ένστικτο και η πρωτοβουλία επιβεβαιώθηκαν µέσα σ’ αυτά τα 
γεγονότα – µπαίνουν µέσα στην πολιτική ζωή χρησιµοποιώντας από τη δύναµη των 
πραγµάτων, επαναστατικές µεθόδους (διοργάνωση της τροφοδοσίας, χτύπηµα της µαύ-
ρης αγοράς, εκκαθαρίσεις, εκτέλεση των χαφιέδων κλπ). Η περίοδος που ανοίγεται 
µε την «απελευθέρωση», είναι αναµφισβήτητα µια περίοδος δυαδικής εξουσίας. 
Μέσα από τις καταπιεσµένες µάζες βγαίνουν καινούργια στελέχη (αξιωµατικοί, οργα-
νωτές, επιτροπές εργοστάσιων, κλπ). Τα συνδικαλιστικά στελέχη ανανεώνονται. Ένα 
νέο αίµα αρχίζει να κυλάει στις φλέβες των λαϊκών οργανώσεων» (έντονη γραφή δική 
µας). 

Μα αν µε την απελευθέρωση από τους γερµανούς εισέρχεται η ένοπλη εργατική τά-
ξη στο προσκήνιο, τότε πως συµβιβάζεται αυτό µε την κυριαρχία της εργατικής τά-
ξης στο εαµικό κίνηµα, στον ΕΛΑΣ ή το γαλλικό FFI; Επίσης πως γίνεται «οι παρτι-
ζάνικες οργανώσεις που κατά τη διάρκεια της κατοχής βρισκόντουσαν λίγο – πολύ α-
ποµακρυσµένες από τα προλεταριακά κέντρα» να έχουν την εργατική τάξη σαν βάση 
τους ή σαν επαναστατική πρωτοπορία; Αν οι «λαϊκές δυνάµεις και κυρίως το προλε-
ταριάτο – του οποίου το ταξικό ένστικτο και η πρωτοβουλία επιβεβαιώθηκαν µέσα σ’ 
αυτά τα γεγονότα – µπαίνουν µέσα στην πολιτική ζωή», τότε που βρισκόταν στην 
προηγούµενη περίοδο της Κατοχής, αν όχι αποµονωµένο από τον ΕΛΑΣ ή το γαλλι-
κό FFI; Και για ποιον λόγο ήταν λαθεµένη η εκτίµηση των τροτσκιστών ότι ακριβώς 
είναι ο αγώνας µέσα στο προλεταριάτο των πόλεων που έχει την πρωταρχική σηµα-
σία, σε συνδυασµό µε το αντάρτικο στην ύπαιθροι και τη στρατολόγηση της αγρο-
τιάς;  

Απ’ αυτά τα λαθεµένα του συµπεράσµατα, ο Βιτσώρης προχωρά πιο πέρα τη µετα-
φυσική και ιδεαλιστική φιλοσοφία όταν γράφει τα εξής: 

«Ο υποκειµενικός παράγοντας της συντριβής του επαναστατικού κινήµατος του ∆εκέµ-
βρη, καθώς και της χωρίς µάχη ήττας των µαζών στις άλλες χώρες, είναι πάνω απ’ 
όλα η αδυναµία και τα βαριά σφάλµατα των κοµµάτων της Τέταρτης ∆ιεθνούς που όχι 
µόνο δεν κατάλαβαν τη σηµασία του κινήµατος – τόσο κατά τη διάρκεια της κατοχής, 
όσο και µετά την «απελευθέρωση» - αλλά έφτασαν µέχρι το σηµείο να το αρνηθούν, να 
το θεωρήσουν σαν ξένο προς τα συµφέροντα του προλεταριάτου».  

Ωστόσο τα κόµµατα και οι οργανώσεις της 4ης ∆ιεθνούς ήταν εξαιρετικά ανίσχυρα 
για ν’ αποτελέσουν τον υποκειµενικό παράγοντα σε τέτοιες εξελίξεις. Ασφαλώς η 
γενικότερη κρίση της εποχής µας, όπως εκφράστηκε και στον ίδιο τον Πόλεµο, δεν 
ήταν παρά η έλλειψη επαναστατικής ηγεσίας του προλεταριάτου και της αγροτιάς 
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που να µπορέσει να διασφαλίσει ένα προτσές διαρκούς επανάστασης. Θα ήταν σω-
στό να πούµε ότι ο «υποκειµενικός παράγοντας της συντριβής του επαναστατικού κι-
νήµατος» στην Ελλάδα και την Ευρώπη ήταν πάνω απ’ όλα η κυριαρχία του σταλι-
νισµού σε συνδυασµό µε την θετική επίδραση που ασκούσε η ΕΣΣ∆ στο παγκόσµιο 
προλεταριάτο. Τα σταλινικά κόµµατα κατόρθωσαν να εκµεταλλευθούν τις καταχτή-
σεις του σοβιετικού προλεταριάτου για λογαριασµό του ίδιου του σταλινισµού και 
µε την έννοια αυτή η κρίση της εποχής µας συνέχισε να παραµένει η κρίση της επα-
ναστατικής ηγεσίας, το ίδιο οξεία όσο και η κρίση του ίδιου του καπιταλισµού.  

Στα βαριά σφάλµατα των τµηµάτων της 4ης ∆ιεθνούς ο Βιτσώρης χρεώνει ότι «όχι 
µόνο δεν κατάλαβαν τη σηµασία του κινήµατος – τόσο κατά τη διάρκεια της κατοχής, 
όσο και µετά την «απελευθέρωση» - αλλά έφτασαν µέχρι το σηµείο να το αρνηθούν, να 
το θεωρήσουν σαν ξένο προς τα συµφέροντα του προλεταριάτου» και φυσικά έχει υ-
πόψη του κυρίως τους έλληνες τροτσκιστές. Ότι το κίνηµα είχε µια «σηµασία» αυτό 
ήταν προφανές στον κάθε τυφλό και σ’ οποιοδήποτε µωρό παιδί. Αυτό που ήταν το 
πραγµατικό ζητούµενο είχε ένα διπλό χαρακτήρα. Πρώτον, να κατανοηθεί αυτό το 
κίνηµα σε ταξικούς όρους, και η ανάλυση ήταν ότι πρόκειται κυρίως για ένα κίνηµα 
της αγροτιάς, το οποίο λόγω της «πατριωτικής» πολιτικής των σταλινικών δεν ενσω-
µάτωσε τη φυσική του πρωτοπορία, δηλαδή το προλεταριάτο των πόλεων. ∆εύτερον, 
να σχεδιασθεί η πολιτική των τροτσκιστών µε βάση αυτό το δεδοµένο. Οι µικρές δυ-
νάµεις της 4ης ∆ιεθνούς θα έπρεπε να βρίσκονταν διασπαρµένες οι µισές στην ύπαι-
θρο και οι άλλες µισές στο προλεταριάτο των πόλεων ή θα έπρεπε να γίνει µια συ-
στηµατική ταξική δουλειά στις πόλεις; Οι τροτσκιστές προτίµησαν να δράσουν στον 
φυσικό τους χώρο που ήταν το προλεταριάτο των πόλεων και όχι η αγροτιά στο βου-
νό. Το βουνό είχε ήδη οργανωθεί µε αξιωµατικούς του αστικού στρατού, βαθµοφό-
ρους, αυστηρή ιεραρχία κλπ. Αυτό δεν ήταν αναγκαστικό κακό (όπως πίστευαν αρ-
κετοί τροτσκιστές) αλλά τέτοια ήταν η κατάσταση των πραγµάτων.  

Από τη στιγµή που η αγροτιά αποτελεί τη βάση και τη ραχοκοκαλιά του ΕΛΑΣ ενώ 
το ΕΑΜ ακολουθεί µια «πατριωτική» και «εθνική» πολιτική, το να ενσωµατωθεί µια 
σχετικά µικρή οµάδα όπως οι τροτσκιστές σ’ αυτό το περιβάλλον είναι από πολιτική 
άποψη λανθασµένο και από πραχτική άποψη ισοδυναµεί µε αυτοκτονία. Είναι λαθε-
µένο από πολιτική άποψη γιατί το ζητούµενο είναι η οργάνωση της πρωτοπορίας του 
προλεταριάτου που αποτελεί την ηγεσία του κινήµατος ενάντια στον ναζισµό, τον 
φασισµό και την ντόπια αστική τάξη (στην Αθήνα ή στη Μέση Ανατολή). Από πρα-
χτική άποψη ισοδυναµεί µε αυτοκτονία γιατί παρόλο που η εξέγερση των αγροτικών 
µαζών έχει λάβει χώρα κι’ έχει οργανωθεί µε ορισµένο τρόπο στο ΕΑΜ και στον 
ΕΛΑΣ, η συγκρότηση µιας πρωτοπορίας από τις δυνάµεις της αγροτιάς και µόνο εί-
ναι αδύνατη, για λόγους που έχουν να κάνουν µε τον ταξικό της χαρακτήρα. Εποµέ-
νως, το λάθος δεν είναι η υποτίµηση του κινήµατος από τους τροτσκιστές αλλά η 
υποτίµηση του πρωτοποριακού ρόλου του προλεταριάτου από τον Βιτσώρη και η 
υπερτίµηση του ρόλου της αγροτιάς. Ο Βιτσώρης ξεκίνησε µε τη λαθεµένη αντίλη-
ψη ότι η εργατική τάξη αποτελούσε ήδη τη βάση του ΕΑΜ και ότι το ΕΑΜ χρησι-
µοποιούσε «ολοκληρωτικά προλεταριακές» µεθόδους πάλης. Το ΕΑΜ είχε έναν πα-
νελλαδικό χαρακτήρα και ήταν ένα εθνικοαπελευθερωτικό κίνηµα. Το να ισχυριζό-
µαστε ότι επειδή έγιναν γενικές απεργίες αυτό δίνει στο ΕΑΜ έναν προλεταριακό 
χαρακτήρα, αυτό είναι λάθος. Ο Βιτσώρης δεν το λέγει καθαρά αλλά το υπαινίσσε-
ται. Από την άλλη µεριά, βλέπει την έξοδο των ένοπλων εργατικών µαζών στον πο-
λιτικό στίβο µετά την «απελευθέρωση», πράγµα που αν είχε γίνει δεν θα είχε χαθεί η 
µάχη του ∆εκέµβρη. Και στο τέλος, αντιφάσκει σχετικά µε το αν η εργατική τάξη 
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ήταν η δεν ήταν στον «πολιτικό στίβο». Αρχικά αναφέρει ότι ήταν για να στηρίξει τη 
θέση του σχετικά µε το «κίνηµα» και την «αντεπαναστατική» θέση των τροτσκι-
στών. Στη συνέχεια αναφέρεται στην ένοπλη εργατική τάξη που εισέρχεται στον  
«πολιτικό στίβο» µετά την «απελευθέρωση», όταν σαφώς δηµιουργείται κατάσταση 
δυαδικής εξουσίας. Αλλά αυτή η δυαδική εξουσία βρίσκει την εργατική τάξη και το 
προλεταριάτο των πόλεων άοπλο και περιθωριοποιηµένο γιατί η εαµική πολιτική 
έδωσε την έµφαση αποκλειστικά στο αντάρτικο. Μα ολόκληρο το ζήτηµα είναι ίσα 
– ίσα σ’ αυτή τη λεπτή διάκριση ανάµεσα στην εργατική τάξη γενικά και την ένο-
πλη εργατική τάξη ιδιαίτερα. Το άθλια εξοπλισµένο (µε περίστροφα και λιγοστά 
τουφέκια) Ι Σώµα Στρατού της Αθήνας εξοπλιζόταν από τον ΕΛΑΣ σιγά – σιγά και 
κρυφά αφού εγκαταστάθηκε ο Σκόµπυ στην Αθήνα, και βαριά όπλα δεν πέρασαν πο-
τέ στην Αθήνα. Ακόµη και στη διάρκεια της µάχης της Αθήνας ελάχιστες ήταν οι 
δυνάµεις του ΕΛΑΣ µε σοβαρό οπλισµό που κατάφεραν να πάρουν µέρος στις συ-
γκρούσεις ενώ η βαριά πυροβολαρχία «Κρουπ» του ΕΛΑΣ πιάστηκε και κατασχέ-
θηκε αµαχητί από τους Άγγλους. Αυτά δεν είναι στρατιωτικά λάθη, αλλά συνέπεια 
µιας πολιτικής περιθωριοποίησης του προλεταριάτου σαν φυσικής πρωτοπορίας της 
επαναστατικής εξέγερσης των µαζών. Οι τροτσκιστές δεν υποτίµησαν το κίνηµα 
των µαζών αλλά πρόβλεψαν πολύ σωστά ότι α) η υπαγωγή του κινήµατος στους 
Άγγλους θα είναι καταστροφική και β) το κίνηµα θ’ αποτύχει ακόµη και στους ε-
θνικοαπελευθερωτικούς του στόχους αν το προλεταριάτο δεν οργανωθεί συστηµα-
τικά και δεν εξοπλιστεί. Με την έννοια αυτή στην περίοδο 1941-1944 δεν µπορούµε 
να πούµε ότι έχουµε το ελληνικό 1905 τηρουµένων των αναλογιών, εφόσον η εργα-
τική τάξη συστηµατικά αποµονώθηκε και περιθωριοποιήθηκε από την ηγεσία του 
ΚΚΕ, του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ. 

«Έχετε καθόλου σκεφτεί το γεγονός ότι η αντίσταση στις κατεχόµενες χώρες που στην 
αρχή ήταν προπαντός ένα «πατριωτικό» κίνηµα µε κοινωνική σύνθεση αστική και µι-
κροαστική, άρχισε να παίρνει ένα µαζικό χαρακτήρα και να προσελκύει προλεταριακά 
στρώµατα µετά την επίθεση ενάντια στην ΕΣΣ∆ και την επιβολή της υποχρεωτικής ερ-
γασίας; Ότι το κίνηµα µπήκε στην πιο αγωνιστική του φάση µετά τις πρώτες επιτυχίες 
του Κόκκινου Στρατού; Τι σηµαίνει αυτό; Αυτό σηµαίνει ότι προσπαθώντας να ξεφύγει 
τη σκλαβιά της υποχρεωτικής εργασίας και την εξορία, ο εργάτης πήρε τα όπλα για να 
υπερασπίσει όχι την «πατρίδα», αλλά την ελευθερία του, το δικαίωµα του στην ελεύθε-
ρη δουλειά. Μην σας κακοφαίνεται, υπεραριστεροί, αυτό είναι ένα δικαίωµα ιερό και 
τελείως «ταξικό»».  



12 
 

∆εν θα υπήρχε καµιά αντίρρηση αν ήταν 
η εργατική τάξη εκείνη που είχε πάρει τα όπλα. Αλλά ήταν αντίθετα η αγροτιά εκεί-
νη που το έκανε µέσω του ΕΛΑΣ. Ούτε είναι τυχαίο που µη έχοντας πάρει τα όπλα η 
εργατική τάξη, χάθηκε η µάχη του ∆εκέµβρη του 1944 και δεν διαµορφώθηκε κα-
τάσταση δυαδικής εξουσίας πριν την «απελευθέρωση». Σ’ αυτό συµφωνεί κι’ ο Βι-
τσώρης όταν τονίζει ότι µετά την «απελευθέρωση» δηµιουργήθηκε µια τέτοια κατά-
σταση δυϊσµού της εξουσίας. Πριν την «απελευθέρωση» εποµένως, εφόσον δεν εί-
χαµε κατάσταση δυαδικής εξουσίας τι είχαµε; Είχαµε µια «επαναστατική κατάστα-
ση». Ήταν ωστόσο το προλεταριάτο εκείνο που είχε τον ηγετικό ρόλο σ’ αυτή την 
επανάσταση ή εξέγερση;  Ασφαλώς όχι, αλλά ο κύριος λόγος για τον Βιτσώρη είναι 
ο υποκειµενικός παράγοντας που καταλήγει να ταυτίζεται µε το τι έκανε και δεν έ-
κανε το τµήµα της 4ης ∆ιεθνούς, πράγµα που είναι εντελώς παράλογο: 

«Στη γενική τους γραµµή, συµφωνώ µε τις θέσεις της µειοψηφίας της «Εργατικής Πά-
λης», τόσο σ’ ότι αφορά το ΕΑΜ, όσο και στα ∆εκεµβριανά, όσο και σ’ ότι αφορά τα 
άµεσα καθήκοντα, κυρίως πάνω στο θέµα «µοναρχία ή δηµοκρατία» και πάνω στο 
σύνθηµα «το ΕΑΜ στην εξουσία». ∆ιάβασα σε µια απάντηση της Κεντρικής τους Επι-
τροπής ένα απόσπασµα όπου τους κατηγορούν ότι είχαν µια ασυνεπή στάση σε σχέση 
µε τη θέση τους. ∆εν µπορώ να γνωρίζω σε ποιες συνθήκες βρέθηκαν και πως έ-
δρασαν. […] Πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη το γεγονός ότι η σταλινική ηγεσία του κινήµα-
τος της Αντίστασης ακολουθούσε µια πολιτική εξόντωσης των αντιπολιτευόµενων, α-
κόµα κι όταν αυτοί ήταν έτοιµοι να µπουν στις γραµµές του κινήµατος. Το θέµα, πά-
ντως, δεν περιορίζονταν στην είσοδο µερικών µαχητών στις γραµµές του ΕΑΜ και του 
ΕΛΑΣ. Ήταν πρώτα απ’ όλα η πολιτική των οργανώσεων µας που έπρεπε να είναι 
διαφορετική. Αν ήταν, τα πρακτικά προβλήµατα θα µπορούσαν να είχαν λυθεί 
σύµφωνα µε τις δυνατότητες κάθε στιγµής». 

Αν ωστόσο δεν ξέρουµε σε ποιες συνθήκες βρέθηκαν και πως έδρασαν τότε δεν έχει 
κανένα νόηµα να γράφουµε µια κριτική των θέσεων των τροτσκιστών, ειδικά όταν ο 
Βιτσώρης βρισκόταν στη Γαλλία και όχι στην Ελλάδα. Παρόλο που γνωρίζει ότι «η 
σταλινική ηγεσία του κινήµατος της Αντίστασης ακολουθούσε µια πολιτική εξόντωσης 
των αντιπολιτευόµενων», προφανώς δεν το γνωρίζει αρκετά καλά, διαφορετικά δεν 
θα το θεωρούσε ένα «πρακτικό πρόβληµα της στιγµής» που θα µπορούσε να είχε λυ-
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θεί αν η πολιτική των οργανώσεων της 4ης ∆ιεθνούς ήταν διαφορετική. Αν δεν λά-
βουµε υπόψη µας το µέγεθος και την επιρροή των οργανώσεων αυτών τότε δεν µπο-
ρούµε ν’ αξιολογήσουµε σωστά και τις θέσεις τους ή τις επιλογές τους. Ενώ είναι 
γενικά σωστό ότι η στρατηγική προσδιορίζει και την ταχτική (για τις οργανώσεις της 
4ης ∆ιεθνούς) από τη µεριά του σταλινικού ΚΚΕ έγινε εφικτό µε τις διώξεις και τις 
δολοφονίες των τροτσκιστών, να περιορισθεί η ταχτική των οργανώσεων έξω από το 
αντάρτικο και αναγκαστικά µέσα στις πόλεις. Ήταν στρατηγική του ΚΚΕ να εξο-
ντώσει τους τροτσκιστές. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, η µικρή δύναµη των οργα-
νώσεων προσδιόρισε την ταχτική τους. Ο Βιτσώρης θεωρεί όµως ότι προσδιόρισε 
την πολιτική τους και τη στρατηγική τους. Αυτό είναι λανθασµένο. Είναι ένα πράγµα 
να µην µπορούν οι τροτσκιστές να συµµετάσχουν στο αντάρτικο και να έχουν µια Α 
πολιτική, κι’ ένα εντελώς διαφορετικό πράγµα να έχουν µαζική επιρροή, ν’ ασκούν 
κριτική και να προβάλλουν τις θέσεις τους Β, όντας συµµετέχοντας σ’ αυτό. Το όλο 
ζήτηµα είναι αν οι δυο πολιτικές, Α και Β, θα ήταν διαφορετικές. Η άποψή µας είναι 
ότι οι πολιτικές αυτές δεν θα ήταν διαφορετικές γιατί απλούστατα οι καταγεγραµµέ-
νες θέσεις των ελλήνων τροτσκιστών δεν απέκλιναν από τη γραµµή της διαρκούς 
επανάστασης, του προλεταριακού διεθνισµού και της ταξικής συναδέλφωσης µε 
τους ιταλούς και γερµανούς φαντάρους, την υπεράσπιση της ΕΣΣ∆, και τον πρωτο-
πόρο ρόλο της εργατικής τάξης στον επαναστατικό αγώνα που έχει σαν στρατηγική 
του τη σοσιαλιστική επανάσταση και τη λύση των ενδιάµεσων προβληµάτων που 
δηµιουργεί η ξένη Κατοχή αλλά και η παρέµβαση των Άγγλων.  

Αν δεν έχεις επαρκείς δυνάµεις και επιπλέον αντιµετωπίζεις τις απηνείς σταλινικές 
διώξεις, τότε η µόνη λύση που έχεις είναι η δουλειά στις πόλεις. Αν έχεις επαρκείς 
δυνάµεις τότε αντιµετωπίζεις τον σταλινισµό κατά µέτωπο και συνδυάζεις τον αγώ-
να στο προλεταριάτο των πόλεων µε τον εξοπλισµό του καθώς επίσης και τη στρα-
τιωτική οργάνωση της αγροτιάς µέσα στον ΕΛΑΣ. Σ’ αυτό καταλήγει το όλο ζήτη-
µα και είναι τόσο απλό για όσους ξέρουν να σκέφτονται όσο ότι ένα κι’ ένα κάνουν 
δυο. Από κει και πέρα ανάλογα µε τις παραδοχές που γίνονται τα συµπεράσµατα 
µπορεί να είναι διαφορετικά. Αν η ΕΣΣ∆ δεν θεωρείται εργατικό κράτος ή αν η πτώ-
ση του Στάλιν θεωρείται εξίσου σηµαντική µε τον αγώνα ενάντια στον Χίτλερ (δη-
λαδή να πολεµάµε σε δυο µέτωπα) τότε διαλέγεις τη γραµµή της αποµόνωσης από τα 
πάντα και τους πάντες και την περιθωριοποίηση από τις µάζες. Η οµάδα Στίνα είχε 
µια τέτοια λογική. Αν επίσης αγνοείς επιδεικτικά τον πρωτοποριακό ρόλο του προ-
λεταριάτου τότε δεν δίνεις καµιά σηµασία στον εξοπλισµό του προλεταριάτου σε α-
ντίθεση µε την αγροτιά, όπως ο Βιτσώρης και άλλοι σύγχρονοι τροτσκιστές. Και πά-
ει λέγοντας. 

Το προλεταριάτο πρέπει ν’ ακολουθεί µια ανεξάρτητη πολιτική, χωρίς υπαγωγή και 
υποταγή στα κόµµατα ή τους εκπροσώπους της αστικής τάξης. Από την άλλη µεριά 
η επαναστατική πρωτοπορία καθορίζει την πολιτική της ανάλογα µε τα συµφέροντα 
του προλεταριάτου σε κάθε χρονική στιγµή, και αυτή ακριβώς είναι η ουσία της ε-
παναστατικής στρατηγικής. Αν µια πολιτική είναι «τυπικά» και φορµαλιστικά σωστή 
αλλά δεν εξυπηρετεί τα συµφέροντα της εργατικής τάξης, τότε δεν µπορεί να είναι η 
σωστή πολιτική. Οι νίκες του Κόκκινου Στρατού και η ισχυρή παρουσία του ΕΛΑΣ 
στην Ελλάδα, αναµφίβολα ενέπνευσαν νέα εµπιστοσύνη στο προλεταριάτο των α-
στικών κέντρων, έδειξαν ότι ο ναζισµός δεν είναι ανίκητος, και επίσης ότι υπάρχουν 
µορφές οργάνωσης του λαού ενάντια στους κατακτητές και την ντόπια αστική τάξη 
που µπορούν να είναι επιτυχείς. ∆εν θα είχε κανένα νόηµα ν’ αρνηθεί κανείς ότι ο 
ΕΛΑΣ εξέφρασε πραγµατικά την εξέγερση της αγροτιάς ή ότι στο ΕΑΜ των πόλεων 



14 
 

είχε συσπειρωθεί µεγάλο µέρος της εργατικής τάξης. Το ζητούµενο, ωστόσο, ήταν η 
σωστή πολιτική από τη µεριά του επαναστατικού κόµµατος και της εργατικής πρω-
τοπορίας.  

Αυτή η σωστή πολιτική θα έπρεπε να είναι εκείνη που εξυπηρετούσε καλύτερα τα 
συµφέροντα του προλεταριάτου και της αγροτιάς στη δεδοµένη χρονική στιγµή. ∆εν 
θα µπορούσε να είναι µια πολιτική ταξικού συµβιβασµού, αλλά µια πολιτική ανε-
ξαρτησίας του προλεταριάτου και της οργάνωσής του, µέσα στο µαζικό κίνηµα του 
ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ, όπου αυτό ήταν δυνατό. Από τη στιγµή που δεν ήταν δυνατό 
να οργανωθούν οι τροτσκιστές στον ΕΛΑΣ, η έµφαση στο προλεταριάτο των πόλε-
ων ήταν η µοναδική επιλογή, και την επιλογή αυτή την ακολούθησαν µε συνέπεια. 
Σε επίπεδο αρχών, η συµµετοχή στο αντάρτικο και την αγροτική εξέγερση που εξέ-
φρασε ο ΕΛΑΣ σαν µοναδικό σκοπό της θα έπρεπε να είχε την ισχυροποίηση του 
προλεταριάτου των πόλεων, τον εξοπλισµό του και την κορύφωση των ταξικών α-
γώνων. Χωρίς το ένοπλο προλεταριάτο, ο ίδιος ο ΕΛΑΣ δεν είχε κανένα νόηµα, δεν 
θα µπορούσε ν’ ανταποκριθεί στους σκοπούς της εξέγερσης, όπως άλλωστε και 
δεν ανταποκρίθηκε σε τελική ανάλυση.  

Αυτή η συνιστώσα παραβλέπεται πολύ συχνά και η ανάλυση γίνεται µε την υπόθεση 
ότι το όλο ζήτηµα που είναι βαθιά ταξικό και πολιτικό, τελικά καταλήγει σε µια 
στρατιωτική αντιπαράθεση του ΕΛΑΣ µε τους γερµανούς, τα Τάγµατα κλπ. Αυτή η 
στρατιωτική αντιπαράθεση ωστόσο γίνεται για τους σκοπούς του προλεταριάτου σε 
συµµαχία µε την εξεγερµένη αγροτιά. ∆εν γίνεται ούτε για να επιβληθεί η αστική 
τάξη της Μ. Ανατολής πάνω στην αστική τάξη των Αθηνών και τους γερµανούς, ού-
τε για ν’ αντικατασταθεί η γερµανική Κατοχή µε την εγγλέζικη. Ωστόσο, το ΚΚΕ 
και το ΕΑΜ έχοντας αποµακρυνθεί από τη γραµµή της ανεξάρτητης ταξικής πολιτι-
κής του προλεταριάτου, και έχοντας συσπειρώσει την αγροτιά στον ΕΛΑΣ, χωρίς να 
έχουν οργανώσει το προλεταριάτο των πόλεων, αντικειµενικά δεν εξυπηρετούσαν τα 
συµφέροντα του προλεταριάτου αλλά των αντιπάλων του (ναζί, αστική τάξη κλπ). 
Αν ο ΕΛΑΣ και το ΕΑΜ είχαν φροντίσει να εξοπλίσουν το προλεταριάτο των µεγάλων 
πόλεων, αν οι γενικές απεργίες και οι επιµέρους κινητοποιήσεις ήταν περισσότερες και 
εντονότερες, αν είχε δοθεί έµφαση στον πρωτοποριακό ρόλο της εργατικής τάξης και 
αν δεν είχαν καλλιεργηθεί αυταπάτες σχετικά µε τον ρόλο της αστικής τάξης και των 
«µεγάλων Συµµάχων µας», τότε αντικειµενικά οι τροτσκιστές δεν θα είχαν κανένα δι-
καίωµα να ασκούν κριτική στο ΕΑΜ παρά µόνο στα δευτερεύοντα ζητήµατα.  

Άραγε µε τη µη συµµετοχή τους στον ΕΛΑΣ ή το ΕΑΜ, οι τροτσκιστές στην περίο-
δο της Κατοχής θεωρητικοποίησαν την αντικειµενική τους αδυναµία να συµµετά-
σχουν (και εποµένως ακολούθησαν σεχταριστική πολιτική) ή ακολούθησαν µε συνέ-
πεια µια πολιτική γραµµή που έδινε την έµφαση στο προλεταριάτο των πόλεων και 
την αυτονοµία της ταξικής του πολιτικής; Η δεύτερη ερµηνεία θα πρέπει να είναι πιο 
σωστή, δεδοµένου µάλιστα ότι οι τροτσκιστές έδωσαν την κριτική τους υποστήριξη 
στον ∆ΣΕ και το λεγόµενο β’ αντάρτικο. Με δεδοµένη την αντικειµενική τους αδυ-
ναµία να συµµετάσχουν στον ΕΛΑΣ, συνολικά δεν απέφυγαν να στελεχώσουν τις 
τάξεις του, γνωρίζοντας έτσι τις δολοφονίες και τις εκτελέσεις των σταλινικών. Η 
«εθνική ενότητα» των σταλινικών ενώ συµπεριλάµβανε κάθε αστικό στοιχείο που 
βαφτιζόταν «δηµοκρατικό» ή «φιλελεύθερο» ανάλογα µε την περίσταση, δεν περιε-
λάµβανε τους τροτσκιστές, την πιο επαναστατική µερίδα του προλεταριάτου.  

Όπως έγραφε ο Τρότσκυ το 1938: 
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 “To carry the class struggle to its highest form – civil 
war – this is the task of defeatism. But this task can be solved only through the revo-
lutionary mobilization of the masses, that is, by widening, deepening, and sharpening 
those revolutionary methods which constitute the content of class struggle in 
“peace”-time. The proletarian party does not resort to artificial methods, such as 
burning warehouses, setting off bombs, wrecking trains, etc., in order to bring about 
the defeat of its own government. Even if it were successful on this road, the military 
defeat would not at all lead to revolutionary success, a success which can be assured 
only by the independent movement of the proletariat. Revolutionary defeatism signi-
fies only that in its class struggle the proletarian party does not stop at any “patriot-
ic” considerations, since defeat of its own imperialist government, brought about, or 
hastened by the revolutionary movement of the masses is an incomparably lesser evil 
than victory gained at the price of national unity, that is, the political prostration of 
the proletariat. Therein lies the complete meaning of defeatism and this meaning is 
entirely sufficient” (L. Trotsky, “Learn to Think”, May 1938). 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές το αποτέλεσµα του πολέµου είναι καθαυτό αδιάφο-
ρο, δηλαδή αν νικήσει το ένα ή το άλλο ιµπεριαλιστικό στρατόπεδο, όσο κι’ αν ορι-
σµένοι µεταφυσικοί και ιδεαλιστές είχαν ανάγει τον Ναζισµό σε «απόλυτο Κακό», 
«πρωτοφανή βαρβαρότητα» κλπ. Το αποτέλεσµα του πολέµου και η συµµετοχή του 
επαναστατικού κόµµατος στον πόλεµο αφορά µόνο την επιτυχία της επανάστασης 
του προλεταριάτου σε συµµαχία µε την εξεγερµένη αγροτιά, όπως στην περίπτωση 
της Ελλάδας. Για τους επαναστάτες µαρξιστές µια «εθνική νίκη» σε βάρος του προ-
λεταριάτου είναι απείρως χειρότερη από µια «εθνική ήττα» για την οποία ωστόσο 
ευθύνεται το ίδιο το επαναστατικό κίνηµα. Αυτό είναι το νόηµα του επαναστατικού 
ντεφαιτισµού, όπως γράφει ο Τρότσκυ, και δεν είναι παρά η συγκεκριµένη µορφή 
της λενινιστικής στρατηγικής στη διάρκεια του Α’ Παγκόσµιου Πολέµου και της 
Οχτωβριανής επανάστασης.  

Σηµαίνουν αυτά ότι δεν θα έπρεπε το επαναστατικό κόµµα να πάρει καµιά θέση ενά-
ντια στον φασισµό και στο πλευρό του «πανεθνικού µετώπου» του ΕΑΜ; Το ίδιο το 
ερώτηµα όπως τίθεται είναι τελείως λάθος. Ο πόλεµος ενάντια στον φασισµό ή η 
συµµετοχή στο ΕΑΜ δεν είναι αξίες καθαυτές, αλλά ταχτικές που πρέπει ν’ αξιολο-
γηθούν µε βάση το πόσο συνεισφέρουν στην προλεταριακή επανάσταση, όχι στην 
«αστικοδηµοκρατική» επανάσταση, τον «εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα» κοκ. Αν 
δεν βοηθούν στην εξέγερση και τον εξοπλισµό του προλεταριάτου, έστω έµµεσα, δεν 
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πρέπει να προκριθούν σαν ταχτικές δράσης. Μα ο Ναζισµός θα µετέτρεπε τον κόσµο 
σ’ ένα γιγάντιο Άουσβιτς κραυγάζουν οι µικροαστοί και αστοί ιδεαλιστές. Η αλήθεια 
είναι ότι πριν ακόµη χτιζόταν η πύλη ενός τέτοιου στρατοπέδου η ταξική πάλη θα 
είχε πάρει γιγάντιες διαστάσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ταξικές συγκρούσεις 
που θα εξαπέλυε ο Ναζισµός θα ήταν µεγαλύτερες ακόµη κι’ από τη βαρβαρότητά 
του, κι’ αυτό ακριβώς απέτυχαν να δουν οι µεταφυσικοί ιδεαλιστές και οι φορµαλι-
στές του εµπειρισµού.  

Ο αγώνας ενάντια στον Ναζισµό σε συνθήκες Κατοχής δεν διαφέρει από τον αγώνα 
του προλεταριάτου ενάντια στην εθνική αστική τάξη. Ασφαλώς στην Κατοχή οι τα-
ξικές συγκρούσεις οξύνονται ακόµη περισσότερο και ο καπιταλισµός δείχνει το εκ-
µεταλλευτικό του πρόσωπο εντελώς ξεκάθαρα. Οι συνθήκες του πολέµου όχι µόνο 
οξύνουν τις αντιφάσεις του καπιταλισµού στον µέγιστο βαθµό αλλά ταυτόχρονα 
προετοιµάζουν τις αντικειµενικές συνθήκες για την ταχύτερη και βιαιότερη εξέγερση 
των καταπιεζόµενων τάξεων. Αν στην εξέγερση αυτών των καταπιεζόµενων τάξεων, 
το προλεταριάτο δεν αναλάβει τον ηγετικό του ρόλο και δεν υπάρχει µια επαναστα-
τική πρωτοπορία στην οποία να είναι οργανωµένο το προλεταριάτο, τότε η εξέγερση 
των µαζών θα αποτύχει. Στο δρόµο προς την αποτυχία θα γνωρίσει όλων των ειδών 
τις «εθνικές», «πατριωτικές», «λαϊκοδηµοκρατικές» και άλλες στρεβλώσεις που 
µπορεί κανείς να φανταστεί. Ο ρόλος της επαναστατικής πρωτοπορίας είναι πολλα-
πλός: Να προειδοποιήσει τις µάζες, να οργανώσει τις µάζες, να οδηγήσει το κίνηµα 
στην οποιαδήποτε µορφή υπάρχει στην κατεύθυνση της ασυµβίβαστης ταξικής πά-
λης.  

Η επαναστατική πρωτοπορία δεν µπορεί να σταµατήσει µε δέος µπροστά στον πόλε-
µο και την Κατοχή, η οποία όσο ανελέητη και βάρβαρη κι’ αν είναι δεν σταµατά την 
ταξική πάλη. Όπως έγραφε ο Τρότσκυ: “we are defeatists at the expense of imperial-
ists and not at the expense of the proletariat. We do not link the question of the fate 
of the Czechs, Belgians, French, and Germans as nations with conjunctural shifts on 
military fronts during a new brawl of the imperialists but with the uprising of the 
proletariat and its victory over all the imperialists. The program of the Fourth Inter-
national states that the freedom of all European nations, both large and small, can 
be secured only within the frame of the Socialist United States of Europe” (L. Trot-
sky, “Social-Patriotic Sophistry”, October 1938).  

Η πολιτική του ντεφαιτισµού είναι µια επαναστατική πολιτική που πρέπει προφανώς 
να ασκείται όχι σε βάρος του προλεταριάτου αλλά σε βάρος της αστικής τάξης. Όταν 
οι Ναζί εισέβαλλαν στην Τσεχοσλοβακία, οι Τρότσκυ ξεκαθάρισε ότι η Τσεχοσλο-
βακία ήταν ένα ιµπεριαλιστικό κράτος που καταπιέζει πολλές εθνικές µειονότητες, 
και στο οποίο κυριαρχεί το µονοπωλιακό κεφάλαιο. ∆εν θα ήταν µια επαναστατική 
πολιτική να υποστηριχθεί η Τσεχοσλοβακία από το προλεταριάτο και µε τον τρόπο 
αυτό να υποστηριχθεί ο ένας ιµπεριαλισµός σε βάρος του άλλου. Ο Τρότσκυ έγραφε 
σχετικά: 

“One can say that besides the partition of the Sudeten Germans, Hungarians, Poles, 
and possibly the Slovaks too, Hitler will not stop before the enslavement of the 
Czechs themselves and that in this case their struggle for independence will have 
every claim upon the support of the proletariat. To pose the question in this manner 
is nothing but social-patriotic sophistry. What concrete roads further development of 
imperialist antagonisms will take we do not know. Complete destruction of Czecho-
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slovakia is possible, of course. But it is also possible that before this destruction will 
have been accomplished a European war will break out and Czechoslovakia will find 
itself on the side of the victors and participate in a new dismemberment of Germany. 
Is the role of a revolutionary party then that of nurse of the “victimized” gangsters of 
imperialism?” (“Social-Patriotic Sophistry”) 

Ασφαλώς ο πόλεµος δεν έγινε µε σκοπό την εθνική απελευθέρωση διαφόρων µειο-
νοτήτων αλλά για το ξαναµοίρασµα των σφαιρών επιρροής του χρηµατιστικού κε-
φαλαίου. Στη διάρκεια του πολέµου είναι σαφές ότι ο χάρτης της Ευρώπης αλλάζει 
και ορισµένα κράτη µεγαλώνουν σε βάρος κάποιων άλλων. Η Τσεχοσλοβακία δια-
µοιράσθηκε από τον γερµανικό ιµπεριαλισµό και το ίδιο θα γινόταν πιθανότατα στην 
Ελλάδα ή την ΕΣΣ∆ αν νικούσε ο Ναζισµός. Με την εξαίρεση της ΕΣΣ∆, την οποία 
η προλεταριακή επανάσταση οφείλει να υπερασπισθεί, οι προσωρινές µεταβολές 
στον χάρτη της Ευρώπης δεν µπορούν να µεταβάλλουν την πολιτική του προλετα-
ριάτου. Στον ιµπεριαλιστικό πόλεµο, το τελευταίο που έχει σηµασία για τον ιµπερια-
λισµό γενικά είναι η «εθνική απελευθέρωση» και ο σεβασµός των συνθηκών που α-
ξίζουν λιγότερο απ’ το χαρτί στο οποίο είναι γραµµένες.  

Η πολιτική της επαναστατικής πρωτοπορίας δεν µπορεί να χαραχθεί µε βάση ιδεαλι-
στικές και µεταφυσικές θέσεις ή µε παραδοχές σχετικά µε το µέλλον του πολέµου 
κλπ. Πρέπει να χαραχθεί µε γνώµονα τις θεµελιώδεις µαρξιστικές αρχές και τα συµ-
φέροντα του προλεταριάτου σε κάθε χρονική στιγµή. Η σοσιαλ-πατριωτική σοφι-
στεία στην οποία αναφέρεται ο Τρότσκυ είναι η εξής: Ο Χίτλερ δεν πρόκειται να 
σταµατήσει στη Σουδητία αλλά θα συνεχίσει στην Ουγγαρία, την Πολωνία και την 
ίδια τη Τσεχία, και εποµένως δικαιολογείται ο «εθνικοαπελευρωτικός» αγώνας στην 
Τσεχοσλοβακία. Ωστόσο, α) η ίδια η Τσεχοσλοβακία είναι ένα ιµπεριαλιστικό κρά-
τος που έχει δέσµιες άλλες εθνότητες. Επίσης, β) η Τσεχοσλοβακία µπορεί να βρεθεί 
µε τους νικητές στο τέλος του πολέµου και να συµµετάσχει στο µοίρασµα της Γερ-
µανίας µε τη σειρά της. Θα είναι το καθήκον του προλεταριάτου να γίνει ουρά της 
εθνικής αστικής τάξης και αφού επιτευχθεί η «νίκη» να είναι ελεύθερη να το τσακί-
σει µε κάθε µέσο;  

Η σοσιαλ-πατριωτική λογική λειτούργησε άριστα και στην Ελλάδα εκµεταλλευόµε-
νη τις εθνικιστικές αυταπάτες των µαζών, που η ίδια καλλιέργησε από τη δεκαετία 
του ’30 και στη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέµου και της Κατοχής ακόµη πε-
ρισσότερο. Στο δεύτερο γράµµα του Ζαχαριάδη διαβάζουµε ότι ο «εθνικοαπελευρω-
τικός» πόλεµος µετατράπηκε σε κατακτητικό, δηλαδή ιµπεριαλιστικό, από τη στιγµή 
που ο ελληνικός στρατός κατέλαβε εδάφη της Αλβανίας και τα «απελευθέρωσε». 
Αλλά ούτε για µια στιγµή δεν σκέφτηκε ο Ζαχαριάδης, στο πρώτο του γράµµα, ότι ο 
«εθνικοαπελευρωτικός» πόλεµος δεν ήταν παρά ένας πόλεµος που επιβλήθηκε από 
την αγγλική πολιτική που δεν ήθελε να χάσει την µεσογειακή της ισχύ και την Ελλά-
δα από τη σφαίρα επιρροής της –και µάλιστα ανέξοδα, χωρίς να ενισχύσει στρατιω-
τικά την Ελλάδα στον ελληνο-ιταλικό πόλεµο;  

Από τα γεγονότα που προηγήθηκαν του πολέµου, ορισµένα πράγµατα είναι σαφή. 
Πρώτον, η Ελλάδα ήταν µια ιµπεριαλιστική δύναµη, στη σφαίρα επιρροής της Αγ-
γλίας κι’ αυτό δεν έπρεπε ν’ αλλάξει όπως έγινε σαφές µε την αγγλική πολιτική στη 
διάρκεια της Κατοχής και τα ∆εκεµβριανά. ∆εύτερον, η δικτατορία Μεταξά και το 
Παλάτι υπήρξαν οι δικλείδες που εξασφάλιζαν τη συνέχεια της αγγλικής επικυριαρ-
χίας. Τρίτον, υπήρχαν µερίδες της αστικής τάξης που είχαν φιλο-γερµανικό προσα-
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νατολισµό και επιθυµούσαν την ανατροπή του Μεταξά, πράγµα που τελικά δεν έγι-
νε. Εποµένως, ο ανταγωνισµός των ιµπεριαλιστών στη Μεσόγειο κορυφωνόταν στην 
Ελλάδα και στην πραγµατικότητα η Ελλάδα έγινε το θέατρο αυτού του ανταγωνι-
σµού µε τρόπο ξεκάθαρο και δραµατικό. Η ιταλική εισβολή στην Αλβανία και αργό-
τερα στην Ελλάδα στις 28 Οκτώβρη του 1940 είχε την υλική της βάση στη στενή 
σχέση εξάρτησης της Ελλάδας από την Αγγλία που δεν επέτρεπε στον ιταλικό ιµπε-
ριαλισµό να υποκαταστήσει την Αγγλία σαν ναυτική δύναµη στη Μεσόγειο και σαν 
κυρίαρχη ιµπεριαλιστική δύναµη στα Βαλκάνια και στη Β. Αφρική. Η Ελλάδα µε τη 
σειρά της είχε διεκδικήσεις στη «Βόρειο Ήπειρο» και η «Μεγάλη Ιδέα» αν και πλη-
γωµένη δεν είχε ακόµα ολότελα ξεχαστεί. Τι ακριβώς καλούνταν να υπερασπισθεί 
το προλεταριάτο σ’ αυτόν τον πόλεµο, αν όχι τα συµφέροντα του Αγγλικού ενάντια 
στον Ιταλικό ιµπεριαλισµό; Οι αντιθέσεις του ιµπεριαλισµού στη δεκαετία του ’30 
µετά τη µεγάλη ύφεση του 1929 και τον επανεξοπλισµό της Γερµανίας είχαν κορυ-
φωθεί σε τέτοιο βαθµό που κάθε πρόσχηµα «εθνικής» ανεξαρτησίας και κυριαρχίας 
είχε καταργηθεί ανοιχτά από τους ιµπεριαλιστές. Η Ιταλία επέδειξε την ίδια στάση 
στην καταδίκη της από την Κοινωνία των Εθνών για την εισβολή της στην Αβησσυ-
νία µε τη στάση που δείχνουν σήµερα οι ΗΠΑ και το Ισραήλ στα διάφορα ψηφίσµα-
τα του ΟΗΕ. 

Μπορεί να ισχυρισθεί κανείς ότι το προλεταριάτο ή ο λαός στον πόλεµο του ’40 διε-
ξήγαγαν τον πόλεµο από τη δική τους σκοπιά κι’ όχι από τη σκοπιά των Άγγλων που 
ήθελαν ανέξοδα να διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. 
Αλλά ένας τέτοιος ισχυρισµός για να µην µετατρέπεται σε σοσιαλ – πατριωτική σο-
φιστεία πρέπει να δείχνει και µε ποιους τρόπους γίνεται αυτό. Για τον Ζαχαριάδη, ο 
πόλεµος ενάντια στον ιταλικό φασισµό έπρεπε να γίνει κάτω από την ηγεσία του ελ-
ληνικού φασισµού του Μεταξά! Οι περισσότεροι κοµµουνιστές έχουν κατά νου ότι η 
εργατική τάξη συµµετέχοντας στον πόλεµο εναντίον των Ιταλών, είχε στο µυαλό της 
να υπερασπισθεί την «πατρίδα» του σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη φάση ν’ αγωνι-
στεί ενάντια στο καθεστώς του Μεταξά. Η διαφορά είναι ότι δεν φτάνει «να έχουµε 
κάτι στο µυαλό µας», αλλά να προτείνουµε σε κάθε περίπτωση τη συγκεκριµένη ε-
ξειδίκευση της επαναστατικής πολιτικής που είναι αναγκαία, µε την έννοια της πολι-
τικής που εξυπηρετεί καλύτερα τα συµφέροντα του προλεταριάτου. Ο Τρότσκυ το 
έχει εκφράσει µε τον καλύτερο τρόπο όταν γράφει τα ακόλουθα: 

“ It is impermissible to consider a war between Czechoslovakia and Germany, even if 
other imperialist states were not immediately involved, outside of that entanglement 
of European and world imperialist relations from which the war might have broken 
out as an episode. A month or two later the Czech-German war – if the Czech bour-
geoisie could fight and wanted to fight – would almost inevitably have involved other 
states. It would therefore be the greatest mistake for a Marxist to define his posi-
tion on the basis of temporary conjunctural diplomatic and military groupings, ra-
ther than on the basis of the general character of the social forces standing behind 
the war.” (“Social-Patriotic Sophistry”, έντονη γραφή δική µας). 

Για τους επαναστάτες µαρξιστές, το ζητούµενο είναι η σοσιαλιστική επανάσταση, 
και µάλιστα η παγκόσµια επανάσταση ή τουλάχιστον η επανάσταση στα κυριότερα 
µητροπολιτικά κέντρα του καπιταλισµού. Αυτός ο στρατηγικός σκοπός δεν έχει αλ-
λάξει από την εποχή του Μαρξ. Αν πραγµατικά αυτός είναι ο στρατηγικός σκοπός, 
ωστόσο, τότε η θέση των µαρξιστών απέναντι στον πόλεµο καθορίζεται από τα συµ-
φέροντα και τις ανάγκες του παγκόσµιου προλεταριάτου, καθώς επίσης και από τις 
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ταξικές, κοινωνικές δυνάµεις που καθορίζουν τον γενικό του χαρακτήρα. Ένας πό-
λεµος µπορεί ν’ αποτελεί επεισόδιο ή πρελούδιο σ’ έναν γενικότερο ανταγωνισµό, ή 
ακόµα και πόλεµο που θα ξεσπάσει σαν συνέπεια των ιµπεριαλιστικών σχέσεων και 
ανταγωνισµών. Ο πόλεµος είναι το προσωρινό γεγονός, ασφαλώς ακραίο, σ’ ένα γε-
νικότερο, περίπλοκο πλαίσιο ταξικών σχέσεων. Το να δούµε τον πόλεµο αποµονω-
µένο από το πλαίσιο αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο από τη σκοπιά του µαρξισµού.  

Ο Τρότσκυ γράφει ότι θα ήταν το µεγαλύτερο λάθος για έναν µαρξιστή να ορίσει τη 
θέση του πάνω στη βάση των προσωρινών διπλωµατικών και στρατιωτικών συµµα-
χιών, παρά στη βάση του γενικού χαρακτήρα των κοινωνικών δυνάµεων που στέκο-
νται πίσω από τον πόλεµο. Θα ήταν απαράδεκτο για τους µαρξιστές να υποστηρί-
ζουν τον «εθνικοαπελευθερωτικό» αγώνα ενώ είναι σαφές ότι ο πόλεµος ενάντια 
στους Ιταλούς δίνεται από τους Άγγλους ιµπεριαλιστές για να µη χάσουν το µονοπώλιο 
της κυριαρχίας τους στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο. Το επαναστατικό καθήκον θα ή-
ταν η συστηµατική δουλειά για την µετατροπή του ιµπεριαλιστικού πολέµου σε εµ-
φύλιο, η ήττα της ελληνικής αστικής τάξης, η συναδέλφωση µε τους απλούς Ιταλούς 
φαντάρους ενάντια στους φασίστες αξιωµατικούς, και η ταξική δουλειά στον στρατό 
και την εργατική τάξη των πόλεων για την ανατροπή του Μεταξά, και της αστικής τά-
ξης µε κάθε δυνατό µέσον, µε κάθε δυνατό τρόπο. 

Γράφεται συχνά ότι η πατριωτική πολιτική του ΚΚΕ στη διάρκεια του ελληνο-
ιταλικού πολέµου «ξέπλυνε» το κόµµα από τα προηγούµενα «αµαρτήµατά» του στο 
ζήτηµα της Μακεδονίας και της Θράκης και άνοιξε τον δρόµο για τη σύσταση του 
ΕΑΜ ως ενός ευρύτατου συνασπισµού δυνάµεων κάτω από την καθοδήγηση του 
ΚΚΕ. Αυτό που δεν εξηγείται είναι για ποιον λόγο µια πραγµατικά επαναστατική, 
ντεφαιτιστική πολιτική δεν θα είχε ανοίξει τον δρόµο σε ένα διαφορετικό, ταξικό 
ΕΑΜ που θα συσπείρωνε το προλεταριάτο και την αγροτιά όχι σε µια «πατριωτική» 
αλλά σε µια ταξική κατεύθυνση, στη διάρκεια της Κατοχής. Σφάλµατα όπως η υπα-
γωγή του ΕΛΑΣ στο ΣΣΜΑ, η απουσία εξοπλισµού του προλεταριάτου κ.ά θα είχαν 
ασφαλώς αποφευχθεί όπως αποφεύχθηκαν στο γιουγκοσλάβικο αντάρτικο, το οποίο 
αν και δεν είχε θεµελιακά διαφορετικό προσανατολισµό από τον ΕΛΑΣ ή το ΕΑΜ, 
είχε τουλάχιστον µια ηγεσία που δεν ήταν πρόθυµη να σκύψει το κεφάλι σε κάθε 
απαίτηση των Άγγλων.  

Σε κάθε περίπτωση, το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ συ-
γκροτούνται µε τη µορφή που γνωρίζουµε, οι δυνάµεις της 4ης ∆ιεθνούς στην Ελλά-
δα είναι µικρές και οι διώξεις των σταλινικών είναι ανηλεείς και συνεχείς. Με αυτά 
τα δεδοµένα, η ταχτική των τροτσκιστών δεν µπορούσε να είναι διαφορετική από 
αυτήν που κράτησαν. Ας αγνοήσουµε ωστόσο το γεγονός των διώξεων και της µειο-
ψηφίας των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς στις µάζες. Ποια θα ήταν η ορθή, επαναστα-
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τική γραµµή στην περίοδο 1941-1944 µε τα δεδοµένα εκείνης της εποχής; Ασφαλώς 
οι τροτσκιστές σαν επαναστατικό ρεύµα δεν µπορούν να είναι µακριά από τις µάζες 
ή να εκτελούνται φωνάζοντας διεθνιστικά επαναστατικά συνθήµατα στο εκτελεστικό 
απόσπασµα, που δεν ακούγονται στις µάζες, όπως γράφει κάπως υποτιµητικά ο Βι-
τσώρης. Αλλά κι’ ο ίδιος ο Βιτσώρης δεν έχει κατανοήσει που βρίσκονται οι µάζες. 
Βρίσκονται στην εξεγερµένη αγροτιά που συµµετέχει στον ΕΛΑΣ ή στο προλεταριά-
το των πόλεων; Αφού ξεκινά λέγοντας ότι το πρόγραµµα του ΕΑΜ είναι ένα εργατι-
κό πρόγραµµα, ότι το ΕΑΜ χρησιµοποιεί «ολοκληρωτικά προλεταριακές» µεθόδους 
πάλης και ότι έχει συσπειρώσει την εργατική τάξη που είναι και η βάση του, αργότε-
ρα αντιφάσκει. Είναι µετά την «απελευθέρωση», που η εργατική τάξη (ένοπλη µάλι-
στα) εξέρχεται στον «πολιτικό στίβο». Πουθενά δεν βλέπει τη σχέση ανάµεσα στο 
προλεταριάτο και την αγροτιά, τον καθοριστικό ρόλο της αγροτιάς στον ΕΛΑΣ, το 
γεγονός ότι δεν προηγήθηκε ο εξοπλισµός του προλεταριάτου που θα ήταν πραγµα-
τικά µια «ολοκληρωτικά προλεταριακή» πολιτική. Γνωρίζει ότι  «οι παρτιζάνικες ορ-
γανώσεις κατά τη διάρκεια της κατοχής βρισκόντουσαν λίγο – πολύ αποµακρυσµένες 
από τα προλεταριακά κέντρα» αλλά παρόλα αυτά επιµένει να συνδυάσει αυτό το γε-
γονός µε την πρωτοκαθεδρία του προλεταριάτου στο ΕΑΜ, και κατ’ επέκταση, έµ-
µεσα, συµπληρώνουµε εµείς, στον ΕΛΑΣ ώστε να στηρίξει µια θεωρία που να λέει 
ότι είχαµε µια επανάσταση των µαζών γενικά, αν και µε σταλινικές και σοσιαλ- πα-
τριωτικές στρεβλώσεις. 

Ωστόσο µια τέτοια θεωρία δεν µπορεί να σταθεί. Σ’ ολόκληρη τη διάρκεια της Κα-
τοχής το κίνηµα της αγροτιάς και το κίνηµα της εργατικής τάξης παραµένουν διαχω-
ρισµένα κι’ εδώ, µαζί µε την λαθεµένη πολιτική γραµµή του ΚΚΕ, βρίσκονται οι 
αληθινές αιτίες όχι µόνο για την ήττα του ∆εκέµβρη αλλά και την ήττα του ∆ΣΕ, 
αργότερα. Θέσαµε πριν το ερώτηµα που βρίσκονταν οι µάζες, στις αγροτικές µάζες 
του ΕΛΑΣ ή στο προλεταριάτο των πόλεων; Ασφαλώς και στα δυο, αλλά ποια ήταν 
η ενοποιητική δύναµη ανάµεσα στα δυο; ∆εν ήταν ένα επαναστατικό, ταξικό µέτωπο 
αλλά ένα «εθνικό», «πατριωτικό» ΕΑΜ γεµάτο αυταπάτες για τους Άγγλους και τα 
διάφορα τµήµατα της αστικής τάξης και των πολιτικών της εκπροσώπων στην Αθή-
να ή στη Μέση Ανατολή. Η προλεταριακή επανάσταση δεν είναι δυνατή χωρίς τη 
συµµαχία µε την αγροτιά, αλλά και η εξέγερση της αγροτιάς δεν µπορεί να  έχει την 
παραµικρή ελπίδα χωρίς τον πρωτοπόρο, καθοδηγητικό ρόλο του προλεταριάτου, ή 
τουλάχιστον σε πρώτη φάση, τη συµµαχία µε την εργατική τάξη. Αυτή η λενινιστική 
θέση πήρε συγκεκριµένη µορφή στη θεωρία της διαρκούς επανάστασης του Τρότσκυ 
και επαληθεύτηκε µε τον πιο τραγικό τρόπο το 1941-49 στην Ελλάδα.  

Αυτές είναι οι βασικές αρχές µε τις οποίες πρέπει ν’ αξιολογηθεί η θέση και η πολι-
τική γραµµή των δυνάµεων της 4ης ∆ιεθνούς στη διάρκεια του Β’ Παγκόσµιου Πο-
λέµου. Η πολιτική γραµµή δεν µπορεί ν’ αξιολογηθεί σωστά σε µια ad hoc ή υποθε-
τική βάση, ούτε µε βάση τις συµµαχίες των ιµπεριαλιστών ή τη διπλωµατία τους. 
Όπως έγραφε ο Τρότσκυ σχετικά µε την Κινέζικη επανάσταση, στα 1930: 

««∆εν είναι καθόλου παράξενο», λέει ο Στάλιν, που οι κινέζοι αγρότες χωρίς τη συµ-
µετοχή των βιοµηχανικών κέντρων και χωρίς την καθοδήγηση του Κοµµουνιστικού 
Κόµµατος δηµιούργησαν µια σοβιετική κυβέρνηση. Εµείς, όµως, λέµε ότι η εµφάνιση 
µιας σοβιετικής κυβέρνησης κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες είναι απολύτως αδύνατη. 
Όχι µόνο η κυβέρνηση των Μπολσεβίκων, αλλά και η κυβέρνηση του Τσερετέλι ή η 
µισοκυβέρνηση των Σοβιέτ µπορούσαν να εµφανιστούν µόνο στα πλαίσια των πόλεων. 
Το να πιστέψουµε πως οι αγρότες είναι σε θέση να συγκροτήσουν µια ανεξάρτητη σο-
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βιετική κυβέρνηση, σηµαίνει πως πιστεύουµε στα θαύµατα. Ένα τέτοιο θαύµα θα ήταν 
και η δηµιουργία του αγροτικού Κόκκινου Στρατού. Οι παρτιζάνοι αγρότες έπαιξαν 
στη ρωσική επανάσταση έναν τεράστιο επαναστατικό ρόλο, αλλά στα πλαίσια της ύ-
παρξης των κέντρων προλεταριακής δικτατορίας και ενός συγκεντρωτικού προλεταρι-
ακού Κόκκινου Στρατού. Λόγω της αδυναµίας του κινέζικου εργατικού κινήµατος σή-
µερα, και της ακόµα µεγαλύτερης αδυναµίας του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, είναι δύ-
σκολο να µιλήσουµε για µια δικτατορία του προλεταριάτου σαν άµεσο καθήκον στην 
Κίνα» (Λ. Τρότσκυ, «Ο Στάλιν και η Κινέζικη Επανάσταση», εκδόσεις Παρασκήνιο, 
Αθήνα 2001, παρ. 17).  

 


