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Τιμάμε τα 68 χρόνια από την αντιφασιστική νίκη των λαών, την ιστορική μέρα που η κόκκινη 
σημαία υψώθηκε στο Ράιχσταγκ, σηματοδοτώντας το τέλος του Β ΄Παγκοσμίου Πολέμου.

Τιμάμε όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους, βασανίστηκαν, τραυματίστηκαν, έμειναν 
ανάπηροι, όλους όσους αγωνίστηκαν με οποιοδήποτε τρόπο ενάντια στο φασιστικό- 
ιμπεριαλιστικό άξονα Γερμανίας – Ιταλίας – Ιαπωνίας και των συμμάχων τους.

Εμπνεόμαστε από τον ηρωικό αγώνα του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ και των υπόλοιπων 
Εαμικών Οργανώσεων που πάλεψαν για λέφτερη, ανεξάρτητη και λαοκρατούμενη Ελλάδα.

Διδασκόμαστε και μελετάμε την τακτική των διάφορων ιμπεριαλιστικών κέντρων της Ε.Ε. 
που με τη λεγόμενη επιχείρηση της αναθεώρησης της ιστορίας, στρεβλώνουν την ιστορική 
αλήθεια, κάνουν το άσπρο – μαύρο, συκοφαντούν τη Σοβιετική Ένωση με τους 22.000.000 
νεκρούς της στον αντιφασιστικό αγώνα, αθωώνοντας τον καπιταλισμό.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας . Η 
επίθεση περιλαμβάνει τα νέα βιβλία της ιστορίας σε όλες τις βαθμίδες του 
εκπαιδευτικού συστήματος ,ταινίες ντοκιμαντέρ, πληθώρα δημοσιευμάτων συνεδρίων 
και ημερίδων σε μία απόπειρα διαστρέβλωσης τόσο της ιστορικής αλήθειας όσο και 
της εκλαΐκευσής της.
Αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της διαδικασίας συνιστά η απαίτηση καθιέρωσης μιας 
κυρίαρχης ιστοριογραφίας που δυσφημεί την πάλη του λαού μας τους αγώνες του 
εργατικού λαϊκού κινήματος και στο επίκεντρό της βρίσκεται η δεκαετία του 1940. ΟΙ 
κονδυλοφόροι της παραχάραξης εστιάζουν -όχι τυχαία - την επίθεσή τους την εποχή 
εκείνη που πλατιές λαϊκές μάζες ριζοσπαστικοποιούνται και περνάνε με τη δράση 
τους στο προσκήνιο της ιστορίας .Είναι η εποχή που η καθεστηκυία τάξη είτε παίρνει 
τον πλούτο της χώρας και φεύγει «για σίγουρα λιμάνια», είτε συνεργάζεται με τον 
κατακτητή. Είναι τότε που ο λαός, εργάτες αγρότες ,τραβάνε μπροστά και με τη ζωή 
τους ανοίγουν το δρόμο της απελευθέρωσης από τους κατακτητές και τους 
εκμεταλλευτές .
Στις μέρες μας η προσπάθεια παραχάραξης έχει στόχο το παρόν και το μέλλον και όχι 
το παρελθόν Η βιολογική απουσία των πρωταγωνιστών εκείνης της εποχής ,άρα και η 
αδυναμία των νέων γενεών να γνωρίσουν την ιστορία μέσα από τους πραγματικούς 
πρωταγωνιστές της, από τους ίδιους τους ήρωες του εργατικού – λαϊκού κινήματος 
εξυπηρετεί τους πλαστογράφους. 
Επιχειρούν μέσα από την δήθεν «αντικειμενικότητα» και τον «μη πολιτικό 
χρωματισμό» της ιστορίας να κρύψουν ότι η καταγραφή και η ερμηνεία της ιστορικής 
πραγματικότητας δεν μπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από την ταξική πάλη και την 
τοποθέτηση του ιστορικού υπέρ της αστικής ή της εργατικής τάξης.

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ !!!
Είμαστε εκπαιδευτικοί και μας ανήκει ένα μέρος της ευθύνης για το τι 
διδάσκουμε στα παιδιά. Έχουμε χρέος να αντιδράσουμε .
Λέμε καθαρά Η προσπάθεια παραχάραξης και διαστρέβλωσης της ιστορίας είναι 



ενταγμένη και εξυπηρετεί τη γενικότερη προσπάθεια επίθεσης ενάντια στα 
δικαιώματα και τις κατακτήσεις του λαού μας ενάντια στη νέα γενιά . Είναι μέρος της 
συνολικής επίθεσης που δεχόμαστε από τη συνασπισμένη σε Ευρωπαϊκό επίπεδο 
κυρίαρχη τάξη των βιομηχάνων των μεγαλεμπόρων των τραπεζιτών και των 
εφοπλιστών . 
Η δεκαετία του 40 είναι η συνέχεια της μεγάλης κρίσης του 30 . Τα παιδιά μας πρέπει 
να μάθουν πως το έργο θα επαναληφθεί είτε ως φάρσα είτε ως τραγωδία

Συναγωνιστές, συναγωνίστριες

Ο φασισμός γεννιέται από τα σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήματος και είναι μια ακραία 
μορφή έκφρασής του. Έτσι γεννιούνται και οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι, που τους κάνουν για 
να ξεπεράσουν τις  κρίσεις τους και οι πολυεθνικές για να αναδιανείμουν  τις αγορές τους. 
Συνεχίζουμε αγωνιστικά με πίστη στη νίκη. Αξιοποιούμε την ιστορική πείρα, βγάζουμε τα 
συμπεράσματά μας και καθορίζουμε την τακτική μας στο σήμερα. Ξεσκεπάζουμε και 
απομονώνουμε τη Χρυσή Αυγή, τους απογόνους των ταγματασφαλιτών, των συνεργατών 
των Γερμανών και των οπαδών της χούντας. Η Χρυσή Αυγή είναι φασιστική – ναζιστική 
οργάνωση, είναι οργάνωση του μεγάλου κεφαλαίου και τα μέλη της δρουν ως προστάτες 
των αφεντικών.

Το φασισμό μπορείς να τον πολεμήσεις αποτελεσματικά μόνο αν πολεμήσεις τη μήτρα που 
τον γεννά, το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα.

Γι’ αυτό λέει και το τραγούδι:

Το φασισμό βαθειά κατάλαβέ τον,

δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον…

Και η ομορφότερη στιγμή θα είναι:

Σαν οι φοβισμένοι κι αδύναμοι, πάψουν να πιστεύουν

Στων τυράννων τους τη δύναμη

Και πάρουν στα χέρια τους τη ζωή, που τους ανήκει!
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