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Σελίδα 20

Κυριακή 6 Απρίλη 2014

ΙΣΤΟΡΙΑ
Οταν αναποδογυρίζεται η Ιστορία...

Ο

ραδιοφωνικός σταθµός ΣΚΑΪ 100,3 κάθε Κυριακή,
από τις αρχές του χρόνου, µεταδίδει την εκποµπή µε
τίτλο «Από τον πόλεµο του '40 ως τη χούντα του '67».
Την εκποµπή παρουσιάζει ο γνωστός για την...
αντικειµενικότητά του Αρης Πορτοσάλτε, ο οποίος, όπως
και ο ΣΚΑΪ, «αγανακτεί» µε κάθε κινητοποίηση της
εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων. Για το
περιεχόµενο των ιστορικών γεγονότων από το
συγκεκριµένο κύκλο εκποµπών, επιφυλασσόµαστε για µια
ολοκληρωµένη απάντηση στο προσεχές διάστηµα. Προς
το παρόν, θα ασχοληθούµε µε ορισµένα µόνο σηµεία της
πιο πρόσφατης εκποµπής (της 30ής Μάρτη), όπου και σε
αυτήν ήταν προσκεκληµένοι καθηγητές Πανεπιστηµίου
που διεξήγαγαν τη σχετική συζήτηση.

Η «επιστηµονική αυθεντία» και η κυρίαρχη
αστική ιδεολογία
Το πλαίσιο της συγκεκριµένης εκποµπής προσδιόρισε ο Α.
Πορτοσάλτε, διασαφηνίζοντας ότι η ιδεολογική κίνηση δεν
µπορεί να έχει σχέση µε τη µελέτη της Ιστορίας. Σύµφωνα
µε τις απαιτήσεις αυτού του ιδεολογήµατος, οι
εκµεταλλευτές και οι υπό καθεστώς εκµετάλλευσης
καλούνται να βγάλουν κοινά πορίσµατα και από την
εξέταση της ιστορίας των ταξικών τους συγκρούσεων.

Η όξυνση της ταξικής πάλης ύστερα από τη Βάρκιζα,
οδήγησε στον ταξικό ένοπλο αγώνα του ∆ΣΕ, ο οποίος
αποτελεί κορύφωση της ταξικής πάλης στη χώρα µας,
αποτελεί τη µοναδική φορά που αµφισβητήθηκε εξ
αντικειµένου και τέθηκε σε κίνδυνο η ύπαρξη της
αστικής εξουσίας

Καθόλου δεν είναι ανεξάρτητο το παραπάνω από την αντίληψη ενός σταθµού ο οποίος βλέπει ότι στην κοινωνία δεν
ασκείται η παραµικρή κρατική και κυβερνητική βία σε βάρος των εργαζοµένων. Αντίθετα, θεωρεί ότι υπάρχει µια κατάσταση
µη βίας, µια γενική νοµιµότητα, µε την οποία οι εργαζόµενοι οφείλουν να συµµορφωθούν, δηλαδή, λέµε εµείς ότι εννοεί να
υποταχθούν.
Το παραπάνω αξίωµα, ότι η ιδεολογική κίνηση δεν µπορεί
να έχει σχέση µε τη µελέτη της Ιστορίας, καταλήγει στο
συµπέρασµα ότι οι δουλοκτήτες και οι δούλοι όφειλαν να
έχουν κοινή αντίληψη για την επανάσταση του
Σπάρτακου...
Σε αυτή τη βάση, ο καθηγητής Ν. Μαραντζίδης,
«αντικειµενικός» ιστοριογράφος, γνωστός
αντικοµµουνιστής και εσχάτως υποστηρικτής του
κόµµατος «Ποτάµι», πρότεινε ως πρότυπο αντικειµενικής
καταγραφής της ιστορικής αλήθειας το βιβλίο του πρώην
προέδρου της Ν∆ Ευάγγελου Αβέρωφ, «Φωτιά και
τσεκούρι»! Είπε συγκεκριµένα:
«Ο Ευάγγελος Αβέρωφ στο βιβλίο "Φωτιά και τσεκούρι",
που πολλοί νοµίζουν ότι είναι ένα βιβλίο - πώς να το πω ακραίας µισαλλοδοξίας, κάθε άλλο. Θα συνιστούσα να
διαβαστεί αυτό το βιβλίο γιατί είναι πραγµατικά ένα
εξαιρετικό βιβλίο, όπου έχουµε την πολιτική ανάλυση να
συµβαδίζει µε την ιστορική αλήθεια».

Η αντεκδίκηση δε συνιστά ένα ψυχολογικό φαινόµενο,
αλλά αντανάκλαση της σκληρής ταξικής πάλης. Οταν δε
η αντεκδίκηση αποτελεί απάντηση στην οργανωµένη και
Ας πάρουµε, όµως, ένα δείγµα αυτής της «αντικειµενικής»
ένοπλη πάλη της εργατικής τάξης και των λαϊκών
ιστοριογραφίας και του πώς ο Αβέρωφ χαρακτήριζε τον
στρωµάτων, αποτελεί αντιδραστική αστική βία για τη
αγώνα του ∆ηµοκρατικού Στρατού Ελλάδας (∆ΣΕ).
διαιώνιση της αστικής εξουσίας και εκµετάλλευσης
Εγραψε:
(φωτό: Ανώτερος Αγγλος αξιωµατικός ανάµεσα στο
Σούρλα και τη συµµορία του)
«Οταν οι συµµορίες εξηφανίσθησαν και όλα αυτά ηχούσαν
1

ψεύτικα, άλλοι παράγοντες επενήργησαν ως διεγερτικό του οδυνηρού εµβολίου του συµµοριτοπολέµου» .
Αντίστοιχα «αντικειµενικός» είναι ο τρόπος που τοποθετήθηκε ο Αβέρωφ αναφορικά µε τα παιδιά που φυγάδευσε ο
∆ηµοκρατικός Στρατός µε τη σύµφωνη γνώµη των γονιών τους στις χώρες της σοσιαλιστικής οικοδόµησης (Βουλγαρία,
Ουγγαρία, κ.ά.), προκειµένου να γλιτώσουν από την πείνα, τον εξευτελισµό και τις «τυφλές» επιθέσεις των κυβερνητικών
στρατευµάτων, και για να ζήσουν αξιοπρεπώς:
«Υπήρχαν επιπλέον τα 28.000 απαχθέντα παιδιά, που επρόκειτο να υποστούν σηµαντική διαφώτιση και να είναι πολύ
2

χρήσιµα σε προσεχές µέλλον» .
Πρόκειται για την επαναφορά της γνωστής αστικής προπαγάνδας περί «παιδοµαζώµατος». Με αυτή την έννοια, ο Ν.
Μαραντζίδης, επικαλούµενος τον Αβέρωφ, δεν αποκάλυψε άθελά του µόνο τους ισχυρισµούς του Α. Πορτοσάλτε περί
ουδέτερης, υπερταξικής ιστοριογραφίας, αλλά, πολύ περισσότερο, φανέρωσε ότι και η ιστοριογραφική σχολή του «νέου
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κύµατος», που ο Μαραντζίδης εκπροσωπεί, στην
πραγµατικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο από το να αναµασά
την αντικοµµουνιστική ιστοριογραφία και την αντίστοιχη
προπαγάνδα της «εθνικοφροσύνης» κατά των
«ξενοκίνητων κοµµουνιστών ΕΑΜοβουλγάρων»!...

«Επιστηµονικές» επεξεργασίες ή «φαντάσµατα
του παρελθόντος»
Φυσικά, η συγκεκριµένη λογική συµπληρωνόταν πάντα
από δύο επιχειρήµατα: Την ενοχοποίηση του ΚΚΕ και του
ΕΑΜ «που ήθελε να καταλάβει την εξουσία» (θα
αναφερθούµε στη συνέχεια) και την αθώωση του αστικού
πολιτικού και στρατιωτικού κόσµου της Κατοχής. Ετσι, ο
Σ. Σφέτας παρουσίασε τις συµµορίες τύπου Σούρλα, που
οργίασαν εναντίον του λαού, ως οµάδες που
προσπαθούσαν να αντεκδικηθούν για τα «εγκλήµατα του
ΕΑΜ». Είπε:

Το ΚΚΕ αντλεί πείρα και ιστορικά διδάγµατα από τις
«Η τροµοκρατία έχει µια συνέχεια από την ΕΑΜοκρατία ας
µεγάλες ταξικές αναµετρήσεις, πιστεύοντας ότι η
το πούµε και τότε υπάρχει... Η Θεσσαλία είναι
ανατροπή του καπιταλισµού αποτελεί µονόδροµο για την
χαρακτηριστικό παράδειγµα και ξέρουµε τι έγινε από το
εργατική τάξη και πλατιά στρώµατα των
ΕΑΜ κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Μετά οι οµάδες των
αυτοαπασχολούµενων
Σούρληδων εκδικούνται αυτούς».
Βέβαια, τον Σ. Σφέτα, αυτό που κυρίως φαίνεται να τον
απασχολεί για την περίοδο της Κατοχής, είναι η δράση
του ΕΑΜ και όχι οι πραγµατικές αιτίες για τα εγκλήµατα
των φασιστών καταχτητών και των συνεργατών τους,
καθώς και η αποκρουστική δράση των συνεργατών των
Βρετανών. Ετσι, δεν θεώρησε υποχρέωσή του να εξηγήσει
στους ακροατές, πώς έγινε δυνατό να διαµορφωθεί δίχως
ιδεολογία και πολιτική υπόσταση - όπως είπε - ένα
τεράστιο πολιτικο-στρατιωτικό κίνηµα, όπως το ΕΑΜ, που
καθοδηγούνταν από το ΚΚΕ. Ετσι και αλλιώς,
αντιλαµβάνεται ως εξής τις σκληρές αντιπαραθέσεις
ανταρτών και δοσιλόγων:
«Θέλω να πω ότι είναι ξεκαθάρισµα λογαριασµών, γιατί
τώρα ιδεολογία σε µεγάλο βαθµό, οι αγροτικές κοινότητες
εκεί τι να έχουνε; Σε προσωπικό επίπεδο νοµίζω...».
Με αυτόν τον τρόπο, φανέρωσε και την αντίληψή του
αναφορικά µε την αντιµετώπιση των ανθρώπων του
µόχθου, τους οποίους έκρινε ανίκανους για ιδεολογικές πολιτικές διαµάχες. Στον ίδιο άξονα και ο Γ. Σακκάς, που
επίσης θεώρησε ότι οι «παρακρατικές συµµορίες» των
Σούρληδων και τα τάγµατα ασφαλείας διακατέχονταν από
το σκεπτικό της αντεκδίκησης:

Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στη συγκρότηση αρχικά του
Εργατικού ΕΑΜ και στη συνέχεια του ΕΑΜ, υπό την
οµπρέλα του οποίου εντάχθηκαν πολλές αντιστασιακές
οργανώσεις (ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, Αλληλεγγύη, ΟΠΛΑ κ.λπ.),
που συσπείρωναν τη µεγάλη µάζα της εργατικής τάξης
«Ο Σούρλας ήταν, για παράδειγµα, στη Θεσσαλία. Ενας
και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Ηταν αυτές οι
άλλος, ο Βουρλάκης, ήταν στην περιοχή της Φθιώτιδας, ο
οργανώσεις που πρωτοστάτησαν στην πάλη ενάντια
οποίος και αυτός τροµοκρατούσε όλη την περιοχή της
στους καταχτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Για
Φθιώτιδας και της Ευρυτανίας. Πήγαινε δηλαδή στα χωριά
την ενίσχυσή τους το ΚΚΕ προσέφερε κάθε θυσία.
της Ευρυτανίας, έµπαινε µέσα στα χωριά, τα οποία στη
(φωτό: έφιπποι αντάρτες του ΕΛΑΣ)
διάρκεια της Κατοχής ήταν ΕΑΜικά χωριά, µε την έννοια
δηλαδή ότι εκεί κυριαρχούσε το ΕΑΜ. Και οι οµάδες του Βουρλάκη εξόντωναν εκεί τον πληθυσµό. Ανεξέλεγκτα, δηλαδή
χωρίς να παίρνουν υπόψη ατοµικά τον καθένα τι ήταν. Απλώς επειδή ανήκανε σε µια ΕΑΜοκρατούµενη περιοχή. Ο
Βουρλάκης, θα ρωτήσετε τώρα γιατί να κάνει αυτές τις πράξεις; Γιατί να οργανώσει τέτοια τροµοκρατική οµάδα; Γιατί
βέβαια και ο ίδιος είχε εµπειρία από το ΕΑΜ. Για παράδειγµα, ο αδελφός του ήταν στον Ε∆ΕΣ, είχε πολεµήσει τον ΕΛΑΣ και
είχε σκοτωθεί... ∆εν ήταν κάτι το µεταφυσικό. Ξαφνικά αποφασίζουν να χτυπήσουν το ΕΑΜ. Υπήρχαν βιώµατα τροµερά!
Θέλανε οι ίδιοι να πάρουν µέτρα αντεκδίκησης. Αρα, λοιπόν, η αντεκδίκηση για µένα είναι ένα σοβαρό κίνητρο. Υπήρχε στο
Αγρίνιο ο Τολιόπουλος. Τι ήταν ο Τολιόπουλος; (...) Ηταν συνεργάτης των Γερµανών (...) Ηθελε να πάρει εκδίκηση για το
ΕΑΜ και αυτός».
Μόνο που η αντεκδίκηση δε συνιστά ένα ψυχολογικό φαινόµενο, αλλά αντανάκλαση της σκληρής ταξικής πάλης. Οταν δε η
αντεκδίκηση αποτελεί απάντηση στην οργανωµένη και ένοπλη πάλη της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων,
αποτελεί αντιδραστική αστική βία για τη διαιώνιση της αστικής εξουσίας και εκµετάλλευσης. Οι Βουρλάκηδες και συνολικά
οι κρατικοί και «παρακρατικοί» µηχανισµοί βρίσκονταν στην υπηρεσία του αστικού κράτους και των συµµάχων του, δηλαδή
αρχικά του βρετανικού και στη συνέχεια του αµερικανικού ιµπεριαλισµού. Φυσικά, όλα αυτά τα προσπερνούν,
υποβιβάζοντας την ανάλυση των δυνάµεων της ιστορικής κίνησης σε σχολιασµό προσωπικών αντιπαραθέσεων και
αντεκδικήσεων! Αυτή είναι η επιστηµοσύνη που επικαλούνται.
Στην πραγµατικότητα, ιδιαίτερα µετά από το 1943, η αστική τάξη και τα κόµµατά της πήραν όλα τα απαραίτητα µέτρα για
να διασφαλίσουν τη διατήρηση της εξουσίας τους και µετά τον πόλεµο. Γι' αυτό, µπροστά στον κίνδυνο του ανερχόµενου
ΕΑΜικού κινήµατος, οι αντιµαχόµενες µερίδες της αστικής τάξης (µαζί και αυτές που συνεργάστηκαν µε τον καταχτητή)
συνενώθηκαν υπό τη σκέπη του αγγλικού ιµπεριαλισµού. Χαρακτηριστικά, η Ενωση Νέων Αξιωµατικών (πρόδροµος του
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Ι∆ΕΑ), που είχε ιδρυθεί στο πλαίσιο των ελληνικών κυβερνητικών στρατευµάτων που βρίσκονταν στην Παλαιστίνη,
υποστήριζε τότε πως τα τάγµατα ασφαλείας:
«...αποτελούσαν βασικήν δύναµιν πέριξ της οποίας συσπειρούµενοι οι εθνικόφρονες Ελληνες θα ηδύναντο να µαταιώσουν
3

τα κοµµουνιστικά σχέδια» .
Επίσης, ο Κρις Γούντχαουζ, αρχηγός της συµµαχικής στρατιωτικής αποστολής στα ελληνικά βουνά µετά την αποχώρηση
του Εντι Μάγιερς, έγραψε:
«Ο Ράλλης έβλεπε τα Τάγµατα Ασφαλείας ως µία γέφυρα διά το πέρασµα της Ελλάδος από της γερµανικής κατοχής εις την
4

απελευθέρωσίν της υπό των συµµάχων, χωρίς να µεσολαβήσει κανένα χάος» .
Και ο ίδιος ο Ράλλης οµολόγησε ευθαρσώς τις συνθήκες της ταξικής πάλης όταν ιδρύθηκαν τα τάγµατα ασφαλείας:
5

«Αι πρόοδοι των ανατρεπτικών στοιχείων ήταν καταφανείς. Τα θεµέλια του κοινωνικού καθεστώτος µας εσείοντο» .
Και φυσικά µαζί µε τον Ράλλη και τη συµµετοχή και συναίνεση των Γερµανών, στην οργάνωση των ταγµάτων ασφαλείας
πρωτοστάτησαν βενιζελικοί πολιτικοί και στρατιωτικοί, ενώ τη συγκρότησή τους ενθάρρυναν και οι Βρετανοί.

Το ΚΚΕ και το ζήτηµα της εξουσίας
Φυσικά, όλες οι προηγούµενες αναφορές και άλλες «έστρωναν» το έδαφος για να αναδειχθεί η κύρια θεµατολογία της
συγκεκριµένης εκποµπής από συγκεκριµένη ιστοριογραφική και ταξική σκοπιά. Θεωρώντας ως φυσική τη µεταπολεµική
αποκατάσταση της αστικής εξουσίας και εποµένως υπερασπίζοντας τις επιδιώξεις του αστικού πολιτικού κόσµου, που ένα
µέρος του µετακόµισε την Κατοχή στην Αίγυπτο και το Λονδίνο και ένα άλλο συνεργάστηκε µε τους κατακτητές, έστρεψαν
τα βέλη της κριτικής τους στο ΚΚΕ. Η δράση και η άποψη των πρωταγωνιστών της ΕΑΜικής Αντίστασης και γενικά η
θέληση του λαϊκού παράγοντα αναφορικά µε το µέλλον του, θεωρήθηκαν στη συζήτηση παράγοντας αναταραχής και αιτία
των δεινών!
Επειτα από αυτή την αντιστροφή της πραγµατικότητας, λοιπόν, υπήρξε µια ευρεία συνηγορία καταδίκης «της επιδίωξης του
ΚΚΕ να καταλάβει την εξουσία», η οποία δε στερούνταν φυσικά ιστορικών ανακριβειών και µεθοδολογικών ατοπηµάτων.
Ετσι, ο ταξικός ένοπλος αγώνας αποδόθηκε µε ευκολία σε προσωπικές στρατηγικές και σε ξένα συµφέροντα! Οπως
επισήµανε ο Ν. Μαραντζίδης:
«Η απόφαση για την ένοπλη εξέγερση ουδόλως έχει να κάνει µε τη "λευκή" τροµοκρατία, είναι µια απόφαση πολιτική που ο
Ζαχαριάδης τη µελετά συστηµατικά και όπως σωστά είπε ο κύριος Σφέτας πριν, προέκυψε µετά από συµφωνία για βοήθεια
από τις αδελφές χώρες, από τα αδελφά Κοµµουνιστικά Κόµµατα, τα οποία από τις αρχές του '46 πια µπαίνουν σε αυτή τη
λογική».
Οµως, µε αυτόν τον τρόπο, η αστική (αλλά και η οπορτουνιστική ιστοριογραφία) εισάγει τον ανορθολογισµό στην ιστορική
έρευνα, στην προσπάθειά της να υπερασπισθεί την αστική εξουσία. Ως αποτέλεσµα, η αστική ιστοριογραφία και συνολικά η
κυρίαρχη αστική ιδεολογία, που άλλοτε αντιπαρατέθηκαν µε τις µεταφυσικές και οπισθοδροµικές απόψεις της φεουδαρχίας,
χρησιµοποιούν πλέον τα ίδια µέσα απέναντι στην εργατική τάξη, όταν αυτή αµφισβητεί την αστική εξουσία. Πρόκειται για
µια ακόµα απόδειξη ότι η αστική ιδεολογία και τάξη είναι ιστορικά παρωχηµένη.

Τα ιστορικά γεγονότα και η άποψη του ΚΚΕ
Ο Ν. Μαραντζίδης επισήµανε ότι η άποψη του ΚΚΕ είναι πως δεν επιδίωξε ποτέ να κατακτήσει την εξουσία:
«Η άλλη ακραία άποψη, που ήταν περίπου η άποψη που εκφράζει το ίδιο το Κοµµουνιστικό Κόµµα και πολλοί υποστηρικτές
του, αλλά ακούγεται και στην ιστοριογραφία, είναι ότι το ΚΚΕ ήθελε να κάνει αντίσταση, δεν ενδιαφερόταν να καταλάβει
την εξουσία. Αντίθετα, και όταν την είχε την εκχώρησε, απλώς οι αντίπαλοί του δεν καταλάβαιναν ότι αυτό την εκχωρούσε
και χάθηκαν λίγο στη µετάφραση και εν πάση περιπτώσει, σε κάθε περίπτωση το ΚΚΕ δεν ήθελε να καταλάβει την εξουσία,
ήθελε να κάνει αντίσταση µέχρι το 1944. Αυτό είναι µια ακραία άποψη ιστοριογραφικά τοποθετηµένη στο χώρο της
Αριστεράς και είναι περίπου η επίσηµη άποψη του ΚΚΕ».
Βέβαια, η παραπάνω εκτίµηση δεν αποκρυσταλλώνει τη σηµερινή προσέγγιση του ΚΚΕ, γεγονός που δείχνει είτε ότι δεν
παρακολουθούν τι λέει το ΚΚΕ, είτε ότι σκόπιµα διαστρεβλώνουν τις θέσεις του.
Το ΚΚΕ πρωτοστάτησε στη συγκρότηση αρχικά του Εργατικού ΕΑΜ και στη συνέχεια του ΕΑΜ, υπό την οµπρέλα του οποίου
εντάχθηκαν πολλές αντιστασιακές οργανώσεις (ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ, Αλληλεγγύη, ΟΠΛΑ κ.λπ.), που συσπείρωναν τη µεγάλη µάζα
της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωµάτων. Ηταν αυτές οι οργανώσεις που πρωτοστάτησαν στην πάλη
ενάντια στους καταχτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους. Για την ενίσχυσή τους το ΚΚΕ προσέφερε κάθε θυσία.
Ωστόσο, το ΚΚΕ δεν µπόρεσε να αντιµετωπίσει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα ως κρίκο για την επαναστατική κατάκτηση
της εργατικής εξουσίας, αλλά εφάρµοσε τη στρατηγική της «εθνικής ενότητας». Αυτό αποδεικνύουν τόσο η υπαγωγή του
ΕΛΑΣ στο στρατηγείο της Μέσης Ανατολής, όσο και η συνεχής υποχωρητικότητα του ΚΚΕ και του ΕΑΜ απέναντι στις αστικές
δυνάµεις, που οδήγησε στην υπογραφή των συµφωνιών του Λιβάνου, της Καζέρτας και εν τέλει της Βάρκιζας. Φυσικά, στη
διαµόρφωση της στρατηγικής του ΚΚΕ επέδρασαν και οι γενικότερες αντιφάσεις της στρατηγικής του διεθνούς
κοµµουνιστικού κινήµατος.
Η όξυνση της ταξικής πάλης ύστερα από τη Βάρκιζα (δολοφονίες καταδιώξεις, συλλήψεις, φυλακίσεις ΕΑΜιτών, βιασµοί
γυναικών, εµπρησµοί σπιτιών και κοµµατικών γραφείων) οδήγησε στον ταξικό ένοπλο αγώνα του ∆ΣΕ, ο οποίος αποτελεί
κορύφωση της ταξικής πάλης στη χώρα µας, αποτελεί τη µοναδική φορά που αµφισβητήθηκε εξ αντικειµένου και τέθηκε σε
κίνδυνο η ύπαρξη της αστικής εξουσίας.
Το ΚΚΕ αντλεί πείρα και ιστορικά διδάγµατα από τις µεγάλες ταξικές αναµετρήσεις, πιστεύοντας ότι η ανατροπή του
καπιταλισµού αποτελεί µονόδροµο για την εργατική τάξη και πλατιά στρώµατα των αυτοαπασχολούµενων. Υιοθετώντας τη
συγκεκριµένη ταξική οπτική δεν επιδιώκει τη (δι)αταξική αντικειµενικότητα (που άλλωστε δεν υπάρχει), αλλά σαφώς
βρίσκεται στην πλευρά της κοινωνικής εξέλιξης. Και φυσικά αυτό δεν του το συγχωρούν ποτέ όσοι ιστοριογράφοι και
δηµοσιολόγοι υπηρετούν τα συµφέροντα της αστικής τάξης.
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