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Σελίδα 1

Κυριακή 6 Οχτώβρη 2013

ΕΝΘΕΤΗ ΕΚ∆ΟΣΗ: "Ο Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ"

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
Μέρος 2ο
Σήµερα στο ένθετο του «Ριζοσπάστη» Ιστορία, δηµοσιεύουµε το
δεύτερο µέρος το θέµατος «Ο Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ». Το πρώτο µέρος δηµοσιεύτηκε στο ένθετο της
προηγούµενης Κυριακής 29/9/2013. Το θέµα αναδηµοσιεύεται από την
ΚΟΜΕΠ, τεύχος 5/2010.
Αν και γραµµένο πριν τρία χρόνια, µε αφορµή τη συµπλήρωση 65
χρόνων από την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών (9 Μάη 1945), είναι
αρκετά επίκαιρο αφού αναφέρεται στο φασισµό και τον πόλεµο, αλλά
ταυτόχρονα και διδακτικό από τη σκοπιά της αρνητικής επίδρασης στη
συνείδηση των µαθητών, της σκόπιµα διαστρεβλωµένης Ιστορίας που
διδάσκεται στο σχολείο. Υπάρχει τέτοια πείρα και σε σχέση µε τη δράση
της Χρυσής Αυγής.

Β' ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
Στις ενότητες που αφορούν τη διεξαγωγή του πολέµου, την κατοχή και
την αντίσταση στον κατακτητή, η τάση για υποβάθµιση του ρόλου της
ΕΣΣ∆ -και του διεθνούς κοµµουνιστικού κινήµατος γενικότερα- στον
αντιφασιστικό αγώνα είναι κάτι παραπάνω από οφθαλµοφανής,
καταργώντας κάθε µέτρο αντικειµενικότητας στην προσέγγιση της
Ιστορίας.
Και στα δύο βιβλία τονίζεται ο παράγων «χειµώνας», ως καθοριστική
αιτία στην ανακοπή της γερµανικής προέλασης στο Ανατολικό Μέτωπο
(«κλασικό» επιχείρηµα όσων προσπάθησαν διαχρονικά να υποτιµήσουν
την εποποιία του σοβιετικού λαού). Στην «ηρωική άµυνα» των
Βρετανών πιλότων της RAF κατά τη «Μάχη της Αγγλίας»
αντιπαραβάλλονται οι «ζωντανοί νεκροί» του πολιορκηµένου Λένινγκραντ, που σχεδόν µοιρολατρικά περίµεναν το θάνατο
(«οι ζωντανοί δεν είχαν κουράγιο να θάψουν τους νεκρούς»). Ο χώρος που διατίθεται για την περιγραφή των πολεµικών
επιχειρήσεων δεν αντιστοιχεί, ούτε στο µέγεθος ούτε στη συµβολή τους, στην τελική νίκη. Και το επιστέγασµα όλων
αυτών: στο χάρτη των απωλειών του Β' Παγκοσµίου Πολέµου, που παρατίθεται στο βιβλίο Ιστορίας της Γ' Λυκείου, οι
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νεκροί της Σοβιετικής Ενωσης δεν αναγράφονται καν!

Προκειµένου να σχηµατίσουµε µια ορισµένη εικόνα του πόσο ετεροβαρής -και κατά συνέπεια στρεβλή- είναι η αποτύπωση
του Β' Παγκοσµίου Πολέµου στα σχολικά βιβλία, αρκεί να αναλογιστούµε τα εξής: Στο Ανατολικό Μέτωπο η Βέρµαχτ
σηµείωσε τα 3/4 των συνολικών απωλειών της. Η Σοβιετική Ενωση είχε περίπου 20.000.000 νεκρούς σε µάχιµο και άµαχο
πληθυσµό (εκ των οποίων 2.000.000 µέλη του ΚΚΣΕ), ενώ η Βρετανία 375.000 και οι ΗΠΑ 405.000. Ο Κόκκινος Στρατός
σήκωσε το κύριο βάρος (65%) των στρατιωτικών απωλειών µεταξύ των Συµµάχων (Βρετανία και ΗΠΑ από 2% αντίστοιχα).
Οι απώλειες του αµερικανικού στρατού στη Γερµανία ήταν 8.351 άνδρες, ενώ µόνο η µάχη για το Βερολίνο στοίχισε στους
Σοβιετικούς 300.000 νεκρούς και τραυµατίες. Η πολιορκία του Λένινγκραντ υπήρξε η πιο αιµατηρή στην Ιστορία της
ανθρωπότητας. Κράτησε 872 ηµέρες και κόστισε τη ζωή σε περίπου 1.000.000 Σοβιετικούς πολίτες. Μία τιτάνια προσπάθεια
πραγµατικά, υπόδειγµα ηρωισµού.
Ο ρόλος των αντιστασιακών - αντιφασιστικών κινηµάτων στην κατεχόµενη Ευρώπη επίσης υποβαθµίζεται έως και
διαγράφεται. Στο βιβλίο Ιστορίας της Γ' Γυµνασίου αφιερώνεται µια γραµµή, ενώ παρατίθεται εµβόλιµα η επιστολή ενός
Γάλλου αντιστασιακού. Στο δε βιβλίο της Γ' Λυκείου η µία και µοναδική αναφορά στην αντίσταση έχει να κάνει µε τη
σύλληψη του Μουσολίνι από τους «παρτιζάνους» γενικά (το «κοµµουνιστές» εδώ παραλείπεται). Και όµως, τα αντιστασιακά
κινήµατα συνέδραµαν σηµαντικά στην έκβαση του πολέµου, καθηλώνοντας δεκάδες µεραρχίες και προξενώντας σηµαντικές
φθορές, υλικές και ηθικές, στον εχθρό. Η ύπαρξή τους εξοβελίζεται από την Ιστορία και µαζί τους το στοιχείο του λαϊκού
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παράγοντα στον αντιφασιστικό αγώνα, κύριος αιµοδότης - οργανωτής του οποίου υπήρξαν οι κοµµουνιστές.

Τέλος, στην ενότητα «εγκλήµατα πολέµου κατά της ανθρωπότητας» γίνεται αναφορά στις διώξεις και την εξόντωση
«πολυάριθµων Εβραίων και Τσιγγάνων» στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Γιατί µεταξύ αυτών δεν
συγκαταλέγονται τα 2,5-3 εκατοµµύρια Σοβιετικών αιχµαλώτων πολέµου, που έπεσαν θύµατα της ίδιας θηριωδίας, καθώς
και οι χιλιάδες κοµµουνιστές και αντιφασίστες, που επίσης άφησαν την τελευταία τους πνοή στα κολαστήρια του Αουσβιτς,
του Μαουτχάουζεν κ.ο.κ.; Γίνεται ειδική αναφορά στους Ελληνες Εβραίους που στάλθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
- και πολύ σωστά. Γιατί όµως δε γίνεται το ίδιο -έστω και µονολεξί- για τους Ελληνες κοµµουνιστές και αντιφασίστες που
µοιράστηκαν την ίδια τύχη (µεταξύ αυτών και ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Ν. Ζαχαριάδης);
Και βέβαια, όσον αφορά το ζήτηµα της «λογοδοσίας», της «απόδοσης ευθυνών» και της «τιµωρίας» εκείνων που διέπραξαν
εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας, δεν αναδεικνύεται ούτε η «µισή αλήθεια». Η δίκη των βιοµηχάνων (η δεύτερη δίκη της
Νιρεµβέργης), η οποία συστάθηκε για να εξετάσει όχι µόνο την πολύπλευρη στήριξη του κεφαλαίου στο φασισµό, αλλά και
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τα εγκλήµατα που διαπράχθηκαν υπ' ευθύνη του κατά της ανθρωπότητας (χρήση αιχµαλώτων πολέµου στην παραγωγή,
διαχείριση στρατοπέδων συγκέντρωσης, εξοντωτικές συνθήκες εργασίας κλπ.), διαγράφεται ως ιστορικό γεγονός.
Παροµοίως αποσιωπάται ότι το 1950-1951 ο John McCloy, ύπατος αρµοστής των ΗΠΑ στην Αµερικανική Ζώνη κατοχής της
Γερµανίας, άρχισε να αµνηστεύει έναν - έναν όλους τους βιοµηχάνους και τους τραπεζίτες που είχαν καταδικαστεί ως
εγκληµατίες πολέµου, όπως τον Krupp, τα στελέχη της «I. G. Farben» ή τον Friedrich Flick, έναν από τους βασικότερους
οικονοµικούς υποστηρικτές του Χίτλερ και του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόµµατος, ο οποίος αποκόµισε τεράστια κέρδη,
χρησιµοποιώντας σκλάβους εργάτες που µίσθωνε από τα SS (υπολογίζεται ότι από τους 48.000 εργάτες που εργάστηκαν
στις επιχειρήσεις του Flick, σχεδόν το 80% δεν επιβίωσε). Οσες περιουσίες είχαν κατασχεθεί, επεστράφησαν, ενώ πολλοί
αποκαταστάθηκαν στα προηγούµενα διευθυντικά πόστα τους.
Και δεν ήταν οι µόνοι που «αποκαταστάθηκαν», ώστε να λάβουν µέρος στην οξυνόµενη διαπάλη µεταξύ ιµπεριαλισµού και
σοσιαλισµού. Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης των µυστικών υπηρεσιών της ∆υτικής Γερµανίας, ο John McCloy έθεσε
επικεφαλής τους τον Reinhardt Gelen, τον Ναζί εγκληµατία πολέµου, υπεύθυνο της αντισοβιετικής κατασκοπίας και
καταζητούµενο από την ΕΣΣ∆ για τα τερατώδη εγκλήµατα που διαπράχθηκαν υπό την ηγεσία του στο Ανατολικό Μέτωπο.
Την ίδια περίοδο, ο Adolf Heusinger, πρώην αρχηγός του Επιτελείου Στρατού της Βέρµαχτ, διορίστηκε αρχηγός του
Επιτελείου Στρατού της ∆. Γερµανίας, ενώ στη συνέχεια τοποθετήθηκε πρόεδρος της Μόνιµης Στρατιωτικής Επιτροπής του
ΝΑΤΟ! Εως το 1961 υπηρέτησαν στη διοίκηση του ΝΑΤΟ 136 Γερµανοί στρατηγοί και ναύαρχοι που είχαν καταδικαστεί ως
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εγκληµατίες πολέµου!

Η ΕΛΛΑ∆Α ΣΤΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ
Η εγκαθίδρυση δικτατορικού - φασιστικού καθεστώτος στην Ελλάδα αποδίδεται εν πολλοίς στην «ισοψήφιση... των δύο
µεγάλων κοµµάτων, Λαϊκού και Φιλελευθέρων, στις εκλογές του Ιανουαρίου 1936» και την «αδυναµία τους στη συνέχεια
να συνεργαστούν...σε εποχή γενικότερης κρίσης του κοινοβουλευτικού πολιτεύµατος». Τη «λύση» στο κοινοβουλευτικό
«αδιέξοδο» έδωσε ο Βασιλιάς Γεώργιος ο Β΄, διορίζοντας Πρωθυπουργό τον Ι. Μεταξά, ο οποίος, επικαλούµενος
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«κοµµουνιστικό κίνδυνο», κήρυξε τη δικτατορία στις 4 Αυγούστου 1936.
Οι ευθύνες, λοιπόν, του αστικού πολιτικού
κόσµου περιορίζονται στην «αδυναµία» τους να συνεργαστούν µεταξύ τους και την «έλλειψη πυγµής» να αντιδράσουν σε
αυτό που παρουσιάζεται εδώ λίγο-πολύ ως ένα αυθαίρετο βασιλικό πραξικόπηµα. Το ότι βέβαια, τόσο το Κόµµα των
Φιλελευθέρων όσο και των Λαϊκών ψήφισαν υπέρ της κυβέρνησης Μεταξά στη Βουλή (οι µεν πρώτοι έδωσαν «ψήφο
εµπιστοσύνης», οι δε δεύτεροι «ψήφο ανοχής» - το ΚΚΕ ήταν το µόνο κόµµα που ψήφισε «κατά») τον Απρίλη του 1936,
παραδίδοντας επίσηµα και σύµφωνα µε τους κανόνες του αστικού κοινοβουλευτικού συστήµατος τη διακυβέρνηση στο
µελλοντικό δικτάτορα, κρίνεται ανάξιο αναφοράς.
Το φλερτ των αστικών «δηµοκρατικών» κοµµάτων µε το φασισµό παραγράφεται και πάλι, όπως ακριβώς έγινε στις
ενότητες που πραγµατεύονταν τα αίτια της ανόδου του φασισµού σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτική είναι ίσως η στιχοµυθία
Βενιζέλου - Πλαστήρα, παραµονές των εκλογών του 1933, όταν το Κόµµα των Φιλελευθέρων βρισκόταν αντιµέτωπο µε
σίγουρη ήττα. Ακολούθως, ο Γ. ∆άφνης, στο έργο του «Η Ελλάς µεταξύ δύο πολέµων», αναφέρει πως ο Πλαστήρας
πρότεινε στο Βενιζέλο τη διενέργεια πραξικοπήµατος, ώστε να «κάνουµε ό,τι και στην Ιταλία, που χάρις στο Φασισµό
προοδεύει». Ο Βενιζέλος «του απήντησε ότι δεν ήτο µεν ενθουσιασµένος µε το κοινοβουλευτικόν καθεστώς, αλλ' ότι τα
ελαττώµατα των άλλων λύσεων ήσαν τόσο µεγάλα, ώστε ουδ' επί στιγµήν εδέχετο αλλαγήν του πολιτεύµατος. Η Ιταλία,
προσέθεσεν, επήγαινε καλά, διότι εκεί υπήρχε δικτάτωρ, ενώ εις την Ελλάδα δεν υπήρχε δικτάτωρ... Και χαριτολογών,
κατέληξεν ο Βενιζέλος: "Αν πείσεις τον Μουσολίνι να αφήση την Ιταλίαν και να έλθη εδώ, τότε, ίσως, συµφωνήσω να γίνη
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δικτατορία"»

.

Ο Πλαστήρας θα εκφράσει και πάλι την «προτίµησή» του στις δυνάµεις του Αξονα σε ιδιόχειρη επιστολή του στις 21 Απρίλη
1941 (όταν τα γερµανικά στρατεύµατα προήλαυναν ήδη σε ελληνικό έδαφος), προτρέποντας σε σχηµατισµό
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φιλογερµανικής κυβέρνησης.
Ο δε Γ. Κονδύλης -από την «άλλη πλευρά» του αστικού πολιτικού φάσµατος- ένα χρόνο
πριν την εγκαθίδρυση του καθεστώτος Μεταξά, θα χαρακτηρίσει τον Ιταλό δικτάτορα ως τον «καλύτερο άνδρα της
σηµερινής εποχής», ο οποίος «κατάφερε να πειθαρχήσει έναν ζωηρό λαό [...] και να λύσει το πρόβληµα της συνεργασίας
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µεταξύ κεφαλαίου και εργατών»

.

Γιατί επιβλήθηκε δικτατορία το 1936 στην Ελλάδα; Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος ο Ι. Μεταξάς, διευκρινίζοντας µε
ειλικρίνεια όσο και κυνικότητα, πως σκοπός της δικτατορίας δεν ήταν άλλος παρά η «αδιάκοπος φροντίς διά την στερέωσιν
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του αστικού καθεστώτος µε όλας τας αναγκαίας θυσίας διά το σύνολον της κοινωνίας και ιδίως διά τας ενδεείς τάξεις»

.

Στην ενότητα του βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου που πραγµατεύεται τη «συµµετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο» και την «Εθνική Αντίσταση» η ήττα των ελληνικών στρατευµάτων από τα γερµανικά αποδίδεται στην «υπεροχή»
των τελευταίων «σε οργάνωση και οπλικά µέσα». Αυτό όµως δεν αποτελεί παρά µια εξιδανικευµένη και λειψή απεικόνιση
της ιστορικής πραγµατικότητας. Ο ελληνικός στρατός δεν «υπέκυψε» λόγω της υπεροπλίας του αντιπάλου. Προδόθηκε και
εγκαταλείφθηκε στην τύχη του. ∆ύο µόλις ηµέρες µετά την παράδοση τελεσιγράφου διά χειρός του Γερµανού πρέσβη στον
πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή (6 Απρίλη 1941), ο διοικητής του Μετώπου στρατηγός Μπακόπουλος, βάσει διαταγών του
αρχιστράτηγου Παπάγου, απηύθυνε στην ηγεσία των χιτλερικών στρατευµάτων παράδοση άνευ όρων. Και αυτό ενώ ο
ελληνικός στρατός µαχόταν ακόµη στην Ηπειρο! Η παράδοση του Τµήµατος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας άφησε τη
Στρατιά Ηπείρου εγκλωβισµένη µεταξύ των ιταλικών και γερµανικών στρατευµάτων, καθιστώντας την οποιαδήποτε άµυνα
ιδιαίτερα δύσκολη. Τρεις εβδοµάδες αργότερα (και ενώ ο ελληνικός στρατός είχε απωθήσει µε επιτυχία την ιταλική επίθεση
επί 6 µήνες) η γερµανική µπότα πάτησε στους δρόµους της Αθήνας...
Η «επόµενη µέρα» βρίσκει (στο βιβλίο Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου πάντοτε) την «εξόριστη πλέον ελληνική κυβέρνηση» να
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υπερασπίζεται «µε όσα µέσα διέθετε, τα εθνικά συµφέροντα» . Η «συνέχιση του αγώνα στο πλευρό των Συµµάχων»
ξεκινά µε τη συµµετοχή της Ελλάδας στις µάχες του Ελ Αλαµέιν και του Ρίµινι, παρότι χρονικά έπονται της Εθνικής
Αντίστασης. Προφανώς στη συνείδηση των συγγραφέων του βιβλίου προηγούνται ιεραρχικά από πλευράς σπουδαιότητας,
παρότι η Εθνική Αντίσταση υπερτερούσε παρασάγγας, τόσο από την άποψη της µαζικότητας (το ΕΑΜ έφτασε να έχει
1.500.000 µέλη και ο ΕΛΑΣ 127.535 µαχητές και εφέδρους), όσο και της συµβολής στις πολεµικές επιχειρήσεις γενικά.
Αλλά και όσον αφορά τα ελληνικά στρατεύµατα στη Μέση Ανατολή, θα ήταν χρήσιµο για το µαθητή να γνωρίζει την τύχη
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που επιφύλαξε η αστική κυβέρνηση του Καΐρου και ο καθ' όλα «ευγνώµων» βρετανικός ιµπεριαλισµός στο αντιφασιστικό
κίνηµα της Μέσης Ανατολής, στέλνοντας χιλιάδες από τους συµµετέχοντες σε αυτό να πεθάνουν σε στρατόπεδα
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συγκέντρωσης της Λιβύης και της Ερυθραίας.

Η υποβάθµιση του ρόλου των κοµµουνιστών στον εθνικοαπελευθερωτικό - αντιφασιστικό αγώνα αρχίζει µε την
αποσιώπηση του περίφηµου «Ανοικτού Γράµµατος» (31 Οκτώβρη 1940) του Γενικού Γραµµατέα της ΚΕ του ΚΚΕ Ν.
Ζαχαριάδη, που καλούσε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση. Το ΕΑΜ µπορεί να παρουσιάζεται µεν ως η µεγαλύτερη
αντιστασιακή οργάνωση, ωστόσο το ποιος το ίδρυσε, το οργάνωσε και καθοδήγησε δεν αναγράφεται παρά στο γλωσσάρι
στο πίσω µέρος του βιβλίου. Στο κείµενο των 153 λέξεων, όπου οι συγγραφείς του βιβλίου επιχείρησαν να συµπτύξουν
-κυριολεκτικά και µεταφορικά- το µεγαλείο της Εθνικής Αντίστασης, δε χωράει η µάχη της σοδειάς (όταν το ΕΑΜ έσωσε το
λαό από την πείνα), δε χωρούν οι απεργιακοί αγώνες, η µαταίωση της επιστράτευσης, η πολιτιστική - εκπαιδευτική
προσπάθεια που έλαβε χώρα στην «Ελεύθερη Ελλάδα» κ.ο.κ. Στην «άοσµη» και «άχρωµη» εκδοχή της περιόδου που
προωθείται ιστοριογραφικά, όλοι λίγο-πολύ οι Ελληνες έκαναν αντίσταση και ελάχιστοι έγιναν προδότες. Συνεπώς δεν
υπήρχε χώρος για εκείνους που θησαύρισαν επί πτωµάτων στην Κατοχή, τους µαυραγορίτες, τους δοσίλογους, τα Τάγµατα
Ασφαλείας.
Η απάντηση όµως καµιά φορά έρχεται από τις πιο «απρόσµενες» πηγές: Εκθεση του Βρετανικού Υπουργείου των
Εξωτερικών (Foreign Office) στις 27 Ιούλη 1943 αναφέρει πως οι βασιλόφρονες «υπήρξαν ενεργοί (ή από την απάθεια,
αδράνειά τους) συνεργάτες του εχθρού και τώρα φυσικά κάνουν ύστατες προσπάθειες να αποδείξουν -µέσω της βιαστικής
δηµιουργίας νέων «αντιστασιακών οµάδων» και της υπογραφής πρωτοκόλλων- την πίστη τους στους Συµµάχους»
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Παράλληλα, στη σχετική «Αναφορά για την Ελλάδα» (1943) αναφέρεται: «...την ίδια στιγµή που τα εθνικιστικά και
συντηρητικά στοιχεία σπαταλούσαν τον χρόνο τους στην αδράνεια, το ΕΑΜ τράβηξε µπροστά φτάνοντας ένα σηµείο στο
οποίο µπορεί να ισχυριστεί πως είναι ο κύριος αντιπρόσωπος της ελληνικής αντίσταση [...]
∆εν υπάρχει καµιά αµφιβολία ότι το ΕΑΜ είναι ο ηγετικός παράγοντας στο αντιστασιακό κίνηµα, και δικαιολογηµένα
ισχυρίζονται πως ηγούνται του αγώνα τόσο για την απελευθέρωση από τον Αξονα, όσο και για τις εσωτερικές ελευθερίες
[...]
Οι πρώην πολιτικές προσωπικότητες απέτυχαν να δείξουν στο λαό οποιαδήποτε ηγετική ικανότητα µε αυτό ή τον άλλο
τρόπο, καθ' όλη τη διάρκεια της κατοχής. Κάποιοι κάτοχοι µεγάλων περιουσιών είναι αντίθετοι στο κίνηµα αντίστασης γιατί
βλέπουν τα τεράστια κέρδη που συσσώρευαν από την κατοχή να εξατµίζονται από τον κοινό σκοπό [...]
Αλλά η µάζα του λαού βλέπει τους αντάρτες ως ηγέτες του αγώνα, και η θέση που κέρδισε το ΕΑΜ αποτελεί απόδειξη πως
δεν υπάρχει σοβαρή αντιπολίτευση σε αυτό...»
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Γι' αυτό και την ίδια στιγµή όπου γίνονταν οι παραπάνω διαπιστώσεις, ο αστικός κόσµος της Ελλάδας και ο βρετανικός
ιµπεριαλισµός προετοιµάζονταν για την «επόµενη µέρα» (σχέδια υπονόµευσης του ΕΑΜ υπάρχουν κατατεθειµένα στα
αρχεία του Foreign Office από το 1943 κιόλας).
Σύντοµα το στοιχείο της ταξικότητας στον εθνικοαπελευθερωτικό - αντιφασιστικό αγώνα θα εξοβελιζόταν µια για πάντα από
την κυρίαρχη ιστοριογραφική αποτύπωση του παρελθόντος, σε µια προσπάθεια να ξεθωριάσει και εν τέλει να σβήσει από
την ιστορική συνείδηση των λαών. Μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, η νέα αστική παραχάραξη της Ιστορίας πάει ένα
ακόµη βήµα παραπέρα, προσαρµοζόµενη στην αντιδραστικοποίηση που επέφερε τη νίκη της αντεπανάστασης στις αρχές της
δεκαετίας τους 1990.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ Η «ΜΟΙΡΑΣΙΑ» ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Στην ενότητα του βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου µε τίτλο «Ο ανταγωνισµός στο στρατόπεδο των νικητών»
επαναλαµβάνεται το κλασικό πλέον επιχείρηµα περί µοιρασιάς του κόσµου, µε ειδική αναφορά στην περιβόητη ποσοστιαία
κατανοµή της Βαλκανικής από τους Τσόρτσιλ και Στάλιν. Γίνεται λόγος για «τριγµούς στο συµπαγές συµµαχικό
οικοδόµηµα», για τους οποίους ευθυνόταν κυρίως (ποιος άλλος;) η ΕΣΣ∆, της οποίας τα στρατεύµατα «προέλαυναν στην
Ανατολική Ευρώπη και στη συνέχεια στην ίδια τη Γερµανία», δηµιουργώντας την εντύπωση στους έτερους «συµµάχους»
πως δεν είχε κανένα σκοπό να τηρήσει τις όποιες δεσµεύσεις είχε λάβει για το µέλλον των χωρών αυτών. «Οσα γεγονότα
ακολούθησαν», αναφέρει εν συνεχεία το βιβλίο, «θα επιβεβαιώσουν τη σταθερή πρόθεση της Σοβιετικής Ενωσης να
επιβάλει τον έλεγχό της στην Ανατολική Ευρώπη». Τα γεγονότα δε που διαδραµατίζονταν την ίδια περίοδο στην Ελλάδα, «η
διαίρεση µεταξύ των Ελλήνων», όπως την παρουσιάζουν οι συγγραφείς του βιβλίου, δεν αποτελούσαν παρά µια
«αντανάκλαση της ευρύτερης αντιπαράθεσης» µεταξύ «του δυτικού, καπιταλιστικού - φιλελεύθερου και του
κοµµουνιστικού προτύπου». Ακολούθως, δύο δρόµοι ανοίγονταν για την Ελλάδα: «Θα επιλέγονταν η οδός της
κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, που εφαρµόζονταν στη ∆ύση ή εκείνη του υπαρκτού σοσιαλισµού που είχε υιοθετήσει η
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Σοβιετική Ενωση;»

.

Οι ιστορικές διαστρεβλώσεις, που τροφοδοτούνται εδώ υπεραπλουστευµένα και µε τρόπο ισοπεδωτικό στο µαθητή ως
ιστορικές αλήθειες, είναι τόσες πολλές, έχουν τόσες πτυχές και τόσο βάθος, που πραγµατικά θα χρειάζονταν όχι ένα, αλλά
πολλά άρθρα, προκειµένου να απαντηθούν ικανοποιητικά. Θα αρκεστούµε επί του παρόντος σε µια κωδικοποιηµένη
παρουσίαση των κύριων στρεβλώσεων:
Το επιχείρηµα περί «µοιρασιάς του κόσµου» θεµελιώνεται διαχρονικά στο περιβόητο «χαρτάκι», που ο Τσόρτσιλ
έδωσε στον Στάλιν κατά τη διµερή συνάντηση που έλαβε χώρα τον Οκτώβρη του 1944 στη Μόσχα, για να το λάβει
πίσω µε ένα σηµάδι, το οποίο - σύµφωνα πάντοτε µε τον ίδιο - υπονοούσε συµφωνία στην προτεινόµενη µοιρασιά.
Το «γεγονός» αυτό έγινε για πρώτη φορά γνωστό µέσα από την έκδοση των αποµνηµονευµάτων του Βρετανού
πρωθυπουργού. Ωστόσο, στην πληθώρα των διπλωµατικών εγγράφων και πρακτικών, που εµπεριέχονται στα
σοβιετικά, τα βρετανικά ή τα αµερικανικά αρχεία, δε βρέθηκε ποτέ τίποτε άλλο που να υποστηρίζει µια τέτοια
συµφωνία. Τουναντίον, υπάρχουν πολλές αναφορές στις ενστάσεις της ΕΣΣ∆ όσον αφορά τις προσπάθειες, ιδίως του
Τσόρτσιλ, να καθοριστούν σφαίρες επιρροής, οι οποίες θα διασφάλιζαν το πρότερο - αντιδραστικό - status quo για
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µια σειρά χώρες που βρίσκονταν υπό την άµεση κυριαρχία του βρετανικού ιµπεριαλισµού . Τίποτε όµως από αυτά
δε λαµβάνεται υπόψη από την κυρίαρχη ιστοριογραφία, εξυπηρετώντας την επιχείρηση σπίλωσης - ακύρωσης της
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ιστορικής µνήµης για το ρόλο της ΕΣΣ∆ στην Αντιφασιστική Νίκη των Λαών.
«Συµπαγές συµµαχικό οικοδόµηµα» δεν υπήρξε ποτέ. Η καθυστέρηση των «Συµµάχων» στο άνοιγµα του «δεύτερου
µετώπου», οι ενέργειες της Βρετανίας σε µια σειρά χώρες για την υπονόµευση των αντιστασιακών κινηµάτων κ.ο.κ.,
είναι µόνο µερικά από τα πολυάριθµα παραδείγµατα της διαπάλης που διεξαγόταν ταυτόχρονα µε τις πολεµικές
επιχειρήσεις κατά των δυνάµεων του Αξονα.
Η «προέλαση» του Κόκκινου Στρατού στην Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζεται εδώ λίγο - πολύ ως κατάκτηση παρά
ως απελευθέρωση. Επρεπε ο Κόκκινος Στρατός να σταµατήσει στα σύνορα της ΕΣΣ∆; ∆εν έπρεπε να
απελευθερωθούν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης (και µάλιστα µε τεράστιο ανθρώπινο τίµηµα για τον ήδη
πολυδοκιµασµένο σοβιετικό λαό) ή το Αουσβιτς και τα άλλα στρατόπεδα του θανάτου, που δε βρίσκονταν σε
σοβιετικό έδαφος; Θα είχε απελευθερωθεί η Ευρώπη δίχως τη συνδροµή της ΕΣΣ∆; Οι µετέπειτα εξελίξεις σε µια
σειρά χώρες της Ανατολικής Ευρώπης δεν ήταν καθόλου το αποτέλεσµα µιας σοβιετικής «κατοχής». Παραγνωρίζεται
η αντανάκλαση της ταξικής πάλης στις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις αυτών των χωρών, καθώς και οι υπονοµευτικές
- επιθετικές ενέργειες του ιµπεριαλισµού την ίδια περίοδο. Το ότι τα σχέδια παλινόρθωσης της αστικής εξουσίας σε
µια σειρά χώρες δεν ευδοκίµησε ΚΑΙ χάρη στην καταλυτική παρουσία του Κόκκινου Στρατού σε αυτές είναι γεγονός.
Ετερον όµως εκάτερον.
Τέλος, οι µεταπολεµικές εξελίξεις στην Ελλάδα δεν αποτελούσαν βεβαίως απλά και µόνο µια «αντανάκλαση» του
«ανταγωνισµού» µεταξύ της ΕΣΣ∆ και των ΗΠΑ - Βρετανίας. Σίγουρα η διεθνής διαπάλη σοσιαλισµού ιµπεριαλισµού είχε τον αντίκτυπό της και στην Ελλάδα, όµως επρόκειτο για µια σύγκρουση µε πολύ βαθύτερες,
ουσιαστικές και βεβαίως εγχώριες ρίζες. Μια σύγκρουση πολύ διαφορετική από εκείνη που υπονοείται στο βιβλίο
Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, που εξελίχτηκε σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από εκείνες που σκιαγραφούνται
(παραλείπονται εντελώς π.χ. η λευκή βία και τροµοκρατία, οι διώξεις ενάντια στους αγωνιστές της ΕΑΜικής
Αντίστασης, οι βασανισµοί, η «άφεση αµαρτιών» των δοσίλογων, των ταγµατασφαλιτών, των χιτών και η
«ενσωµάτωσή» τους στον «εθνικό» κατασταλτικό µηχανισµό κ.ο.κ.). Οι δρόµοι που ξανοίγονταν µπροστά στον
ελληνικό λαό µε το πέρας του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου δεν ήταν «κοινοβουλευτική δηµοκρατία δυτικού τύπου» ή
«καθεστώς υπαρκτού σοσιαλισµού σοβιετικού τύπου». Πρόκειται για αστικό ιδεολόγηµα που εξυπηρετεί τον
εγκλωβισµό στην καπιταλιστική εκµετάλλευση. Οι δύο δρόµοι που πρόβαλλαν µπροστά στον ελληνικό λαό ήταν:
Αστική εξουσία (όπως αυτή µετουσιώθηκε εν συνεχεία στο «πολυπόθητο» κοινοβουλευτικό - δηµοκρατικό καθεστώς
των διώξεων, των εκτελέσεων, των απαγορεύσεων, του χαφιεδισµού, της εκµετάλλευσης κ.λπ.) ή εργατική εξουσία.
Ο αστικός πολιτικός κόσµος - µεταξύ αυτών και ο Γ. Παπανδρέου, ο οποίος κυριολεκτικά εκθειάζεται στο βιβλίο - γνώριζε
ότι οι κοινωνικοπολιτικοί συσχετισµοί στην Ελλάδα δεν ήταν υπέρ του, ότι θα απαιτούνταν σειρά υπονοµευτικών ενεργειών,
αλλά και άµεση στρατιωτική επέµβαση από τη µεριά των Βρετανών, προκειµένου να ανακτήσει το χαµένο έδαφος της
επιρροής της η αστική εξουσία. Πληθώρα ντοκουµέντων από τα αρχεία του Foreign Office και της Κυβέρνησης του Καΐρου
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(Ιστορικό και ∆ιπλωµατικό Αρχείο Υπουργείου Εξωτερικών) επιβεβαιώνουν τα παραπάνω

.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
Συνοψίζουµε τα βασικά ιστορικά - πολιτικά ζητήµατα που θίξαµε σε απάντηση της παραχάραξης της Ιστορίας που
επιχειρούν τα βιβλία της Μέσης Εκπαίδευσης:
Τα αίτια και η ουσία του φασισµού: Ο φασισµός υπήρξε γέννηµα της βαθιάς οικονοµικής και πολιτικής κρίσης του
Μεσοπολέµου, εναλλακτική πολιτική στη διάσωση του συστήµατος. Σε αυτή τη βάση αυξήθηκε η απήχηση της
φασιστικής οργάνωσης της κοινωνίας σε µια ολοένα διευρυνόµενη µερίδα του αστικού πολιτικού - οικονοµικού
κόσµου, ιδιαίτερα σε συνθήκες προετοιµασίας και διεξαγωγής ιµπεριαλιστικού πολέµου. Ο φασισµός στηρίχτηκε
οικονοµικά και πολιτικά από το µεγάλο κεφάλαιο, το οποίο µε τη σειρά του αποκόµισε τεράστια κέρδη από το
φασισµό. Οι δεσµοί αυτοί αίµατος καταγράφηκαν εν µέρει στις ∆ίκες της Νυρεµβέργης, για να παραγραφούν κατόπιν
από την κυρίαρχη ιστοριογραφία. Σηµειωτέον ότι πολλές από τις εταιρείες που χρηµατοδότησαν ή αποκόµισαν κέρδη
από το φασισµό, υπήρξαν στη συνέχεια χορηγοί µιας σειράς πανεπιστηµιακών - ερευνητικών ιδρυµάτων ή Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων για την «προώθηση της δηµοκρατίας», προάγοντας κατ' αυτόν τον τρόπο µια
συγκεκριµένη αποτύπωση του παρελθόντος, που θα διέγραφε τις ευθύνες τους και θα αναδείκνυε άλλους εχθρούς τον κοµµουνισµό. Ετσι, σταδιακά, η ιστορική διαπάλη µεταξύ ιµπεριαλισµού και σοσιαλισµού αντικαταστάθηκε από
το ιδεολόγηµα των «δύο ολοκληρωτισµών», την εξοµοίωση κοµµουνισµού - φασισµού και το ιδεολόγηµα της
«αντίθεσης» µεταξύ δηµοκρατίας - ολοκληρωτισµών.
Ο ιµπεριαλιστικός χαρακτήρας του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου, δηλαδή η επιδίωξή του για αναδιανοµή των αγορών µε
κινητήρια δύναµη τη Γερµανία που ήδη είχε ανατρέψει το συσχετισµό, όπως καταγράφηκε µετά τη λήξη του Α΄
Παγκοσµίου Πολέµου. Ιδιαιτερότητα του Β΄ από τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν ότι τα άλλα ισχυρά καπιταλιστικά
κράτη, ιδιαίτερα της ∆υτικής Ευρώπης (Βρετανία, Γαλλία) που άµεσα ανταγωνίζονταν τη Γερµανία, επιδίωκαν να
επωφεληθούν από την επιθετικότητα της Γερµανίας, αν στρεφόταν πρώτα ενάντια στην ΕΣΣ∆. Ετσι θα πετύχαιναν
τη συντριβή του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους στον κόσµο, της ΕΣΣ∆, και ταυτόχρονα την αποδυνάµωση της
Γερµανίας.
Η υποτίµηση του λαϊκού παράγοντα στη διαµόρφωση της Ιστορίας και ιδιαίτερα της συνειδητής δράσης, που έρχεται
σε ρήξη µε την ταξική (αστική) νοµιµότητα, που αµφισβητεί, διεκδικεί και παλεύει για την ανατροπή της µε όλες τις
µορφές, έως και τον ένοπλο αγώνα. Γι' αυτό και ιστοριογραφικά δίνεται προτεραιότητα στη δράση των «επίσηµων»
ένοπλων δυνάµεων στη Μέση Ανατολή και όχι των «ανεπίσηµων» τµηµάτων του ένοπλου λαού στην κατεχόµενη
Ελλάδα.
Η υποβάθµιση έως πλήρη αποσιώπηση του ρόλου της ΕΣΣ∆ και των κοµµουνιστών στην Αντιφασιστική Νίκη. Ο
µαθητής, γεννηµένος και γαλουχηµένος σε µια περίοδο γενικότερης οπισθοχώρησης του εργατικού κοµµουνιστικού κινήµατος, ντόπιου και διεθνούς, δεν έχει ζώσα εµπειρία του παρελθόντος, των αγωνιστικών
παραδόσεων του λαού µας, της ανθρωπότητας συνολικά. Την ίδια στιγµή, το σχολείο αποτελεί αντικειµενικά την
κύρια πηγή γνώσης στην παρούσα φάση της ζωής του, ενώ οι «φυσικοί κληρονόµοι» της Εθνικής Αντίστασης
(παππούδες και γιαγιάδες που µετείχαν ή έζησαν στην Εθνική Αντίσταση), από τους οποίους θα µπορούσε
ενδεχοµένως να αντλήσει εναλλακτικές γνώσεις και εµπειρίες, ολοκληρώνουν ένας ένας το βιολογικό τους κύκλο.
Από την άποψη αυτή το µερίδιο της ευθύνης που επωµίζεται ο ριζοσπάστης, ο κοµµουνιστής εκπαιδευτικός γίνεται
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ακόµη µεγαλύτερο, όσον αφορά το περιεχόµενο και τον τρόπο εκµάθησης του γνωστικού αντικειµένου, την
αποκάλυψη και καταγγελία των διαστρεβλώσεων που αναπαράγονται στα σχολικά βιβλία, την προάσπιση της
ιστορικής αλήθειας µέσα και έξω από τις σχολικές αίθουσες.
Η ανάδειξη της ιστορικής πραγµατικότητας, η υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας, εναπόκειται στο ίδιο το λαϊκό, το
εργατικό, το νεολαιίστικο κίνηµα. Σε µια κοινωνία ταξική, το περιεχόµενο της µόρφωσης είναι αναπόφευκτα ταξικό (πέραν
των όποιων επιµέρους βελτιώσεων µπορούν να επιβληθούν µε αγώνες). Οµως, όπως οι εκµεταλλεύτριες τάξεις έχουν
ζωτικό συµφέρον στην παραχάραξη του παρελθόντος, έτσι και οι εκµεταλλευόµενες έχουν ζωτικό συµφέρον στη γνώση.
Και η γνώση, όπως καθετί άλλο στα πλαίσια του υπάρχοντος κοινωνικοοικονοµικού συστήµατος, δε χαρίζεται... κατακτιέται!
«Ορίζοντας» το παρελθόν, η αστική τάξη στοχεύει στο µέλλον. Στο µέλλον πρέπει να στοχεύει και η εργατική.
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