
Χαιρετισμός στην εκδήλωση για την αντιφασιστική νίκη των λαών

Τιμάμε σήμερα μια από τις ξεχωριστές μέρες του αιώνα που πέρασε. Πριν 70 χρόνια, μετά 

τα μεσάνυχτα στο ξημέρωμα της 9 Μάη 1945 η ανωτάτη στρατιωτική γερμανική διοίκηση, 

υπογράφει την άνευ όρων παράδοσή της, στους εκπροσώπους των συμμαχικών δυνάμεων.

Λίγες μέρες πριν ο σοβιετικός στρατός μπαίνει στο Βερολίνο και παραμονή πρωτομαγιάς η 

κόκκινη σημαία καρφώνεται στο Ράϊχσταχ, στην καρδιά του ναζιστικού τέρατος.

Από αυτόν τον χώρο της θυσίας, στη μάντρα του μπλόκου, που διαπράχθηκε ένα από τα πιο

φοβερά εγκλήματα στη χώρα μας από τις φασιστικές κατοχικές δυνάμεις και τους 

συνεργάτες τους, οι επιτροπές ειρήνης και τα παραρτήματα ΠΕΕΑ και ΔΣΕ, διακηρύσσουμε 

την ανειρήνευτη πάλη μας ενάντια στον φασισμό αλλά και στις αιτίες που τον γέννησαν και 

τον ξαναφέρνουν στην επικαιρότητα μαζί με τον πόλεμο.

Η πραγματική ιστορία γράφτηκε τότε από τους πρωταγωνιστές των εξελίξεων και είναι οι 

πάνω από 20 εκατομμύρια νεκροί , οι 70.000 κατεστραμμένες πόλεις και χωριά  που 

δείχνουν ότι το κύριο βάρος της αναχαίτισης  της ναζιστικής στρατιωτικής μηχανής, σήκωσε 

η Σοβιετική Ένωση. Ήταν μετά τη μάχη του Στάλινγκραντ, 2 Φλεβάρη 1943,που πίστεψαν οι 

λαοί ότι οι ναζί δεν είναι ανίκητοι.

Εδώ, στη χώρα μας, που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, την ιστορία την έγραψαν γυναίκες 

και άνδρες στις κατεχόμενες πόλεις και στα βουνά της ελεύθερης Ελλάδας, όπου ηχούσε το 

χωνί του ΕΑΜ και τα όπλα του ΕΛΑΣ.

Ότι όμως γράφτηκε με αίμα, προσπαθούν να σβήσουν με το μελάνι, οι επικυρίαρχοι αλλά 

και με νέα όπλα και νέες καταστροφές.

Λέει ο Βάρναλης στο έργο του «Ελεύθερος Κόσμος»: «Γράφε ιστορία τα ψέματά σου αράδα 

και βλόγα το φονιά, βρίζε το θύμα και Αρετή των δρομάκων σουσουράδα, τον κάθε 

σωματέμπορά σου τίμα».

Είναι πολλά τα περιστατικά που δείχνουν την προσπάθεια άλλοτε χοντροκομμένα, άλλοτε 

ραφιναρισμένα, να ξαναγραφτεί η ιστορία. 

Εδώ, σ’ αυτό το χώρο υπήρχε επιγραφή την περίοδο της χούντας, από τον διορισμένο 

δήμαρχο ανιψιό του ταγματασφαλίτη και σφαγέα Πλυτζανόπουλο που έλεγε ότι ήταν οι 

κομμουνιστές που εκτέλεσαν τους πατριώτες.  Γνήσιοι απόγονοι του Γκαίμπελς πες, πες κάτι

θα μείνει.

Η Ε.Ε. τι λέει επίσημα σήμερα: εξισώνει τον κομμουνισμό με τον φασισμό! Δεν πρόκειται 

για διαστρέβλωση αλλά για διαστροφή της πραγματικότητας. Και ταυτόχρονα συσκοτίζει 

την υποστήριξή της στις ακροδεξιές, φασιστικές δυνάμεις της Ουκρανίας, στους σημερινούς

σχεδιασμούς της.



 Και αυτή η προσπάθεια δεν αρχίζει το 1946 με την κυνική δήλωση του Τσόρτσιλ που μιλάει 

για σιδηρούν παραπέτασμα και σηματοδοτεί τον «ψυχρό πόλεμο». Ο ιμπεριαλισμός, οι 

εκπρόσωποι της πλουτοκρατίας δεν μπορούν να κρύψουν το χαρακτήρα τους. 

Ο πόλεμος είχε σχεδόν τελειώσει, έμενε η συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας, που ήταν θέμα 

ημερών να συμβεί όταν στις 6 και στις 9 Αυγούστου οι ΗΠΑ έριξαν τις ατομικές βόμβες στη 

Χιροσίμα και το Ναγκασάκι σκορπώντας τον θάνατο και τον όλεθρο και βέβαια σε όλη την 

ανθρωπότητα το φόβο και κυρίως απέναντι στη Σοβιετική Ένωση. 

Και εδώ στη χώρα μας, ήταν η Βρετανία που θέλησε με τα τανκς του Σκόμπυ τον Δεκέμβρη 

του ’44 να εμποδίσει την ειρηνική ανοικοδόμηση σε μια λαοκρατούμενη Ελλάδα.

Και βέβαια οι ίδιοι χίτες και προδότες ταγματασφαλίτες (οι πολιτικοί πρόγονοι των 

σημερινών χρυσαυγιτών) όπως συνεπικουρούσαν τους ναζί κατακτητές, τώρα ήταν στο 

πλευρό των επικυρίαρχων Βρετανών ιμπεριαλιστών.

Τον ξέρουμε τον ένοχο και είναι γνωστή η αιτία.

Γράφει ο Γληνός στο έργο του «τριλογία του πολέμου», εξόριστος στη Σαντορίνη 

φθινόπωρο του ’38 : «Η οικονομία που στηρίζεται στο κέρδος και στην εκμετάλλευση της 

εργασίας ανθρώπων, κλείνει μέσα της αντιθέσεις που οδηγούν σε καταναγκασμό, σε 

ανταγωνισμούς και σε πολέμους. Μόνο μια κοινωνία που θα ρυθμιστεί απόλυτα σε 

κοινοχτημονική βάση, που δεν θα είνε του κέρδους και της εκμετάλεψης  και θα κατανέμει 

την παραγωγή για τις ανάγκες όλων, μόνο αυτή μπορεί να κόψει σύρριζα τις αιτίες 

ανταγωνισμών και πολέμων. Οι παλιοί Αργοναύτες ξεκίνησαν για ν’ αρπάξουνε το 

Χρυσόμαλλο Δέρας! Από τότε όλοι οι λαοί μάχονται και σφάζονται γι’ αυτό.  Εκείνοι που θα 

κατορθώσουνε να εξαφανίσουνε το «Χρυσόμαλλο Δέρας» από τη γη, θα είναι οι 

Αργοναύτες που θα σώσουνε την Ανθρωπότητα από τον πόλεμο».

Με αυτές τις σκέψεις στεκόμαστε και στους στίχους που ήλθαν δραματικά στο προσκήνιο 

τελευταία, με την εγκληματική δράση της Χρυσής Αυγής, «τον φασισμό βαθιά κατάλαβέ 

τον, δεν θα πεθάνει μόνος, ΤΣΑΚΙΣΕ ΤΟΝ». Είναι παιδί του καπιταλισμού ο φασισμός.

Η ΕΕΔΥΕ κλείνει 60 χρόνια ζωής. Στις 15 Μάη του 1955, 77 μαχητές των λαϊκών αγώνων, 

διανοούμενοι, άνθρωποι της τέχνης φτιάχνουν υπογράφουν την διακήρυξη για την ίδρυσή 

της. Έχει προηγηθεί το 1951 η εκτέλεση του νεολαίου Νικηφορίδη, που μάζευε υπογραφές 

στην έκκληση της Στοκχόλμης για την κατάργηση των πυρηνικών όπλων.

Η ΕΕΔΥΕ σ’ όλη την 60χρονη πορεία της θα είναι πρωτομάχος ενάντια στον πόλεμο και τους 

εμπρηστές του. Μπροστά η ΕΕΔΥΕ και για αλληλεγγύη σ την Παλαιστίνη,σ τη Γιουγκοσλαβία 

και όπου ματώνουν οι λαοί.

Αντιπαρατέθηκε με συνέπεια στην αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων 

που ενσωμάτωσαν την Ελλάδα στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., ευθύνονται για την εμπλοκή της 

χώρας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε διάφορους τόπους.



Συνεχίζει τον αγώνα σε αντιπαράθεση με την πολιτική της σημερινής συγκυβέρνησης, που 

ακολουθεί την ίδια στρατηγική, διατηρεί τις βάσεις, το νατοϊκό στρατηγείο στην 

Θεσσαλονίκη, το ευρωπαϊκό στη Λάρισα.

Η ΕΕΔΥΕ μαζί με το μαχόμενο εργατικό λαϊκό κίνημα διεκδικούμε:

• Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

• Επιστροφή όλων των στρατιωτών μας από το εξωτερικό

• Κλείσιμο ευρωατλαντικών βάσεων και των στρατηγείων.

• Αποδέσμευση από ΝΑΤΟ και Ε.Ε.

Εδώ από τη μάντρα του μπλόκου ή από την ηλεκτρική στο Κερατσίνι ή το σκοπευτήριο στην 

Καισαριανή παίρνουμε δύναμη από το παράδειγμα των μαρτύρων μας «και είναι οι νεκροί 

στο ξάγναντο, πρωτοπανηγυριώτες». Αυτές τις δύσκολες για το λαό μας στιγμές στους 

σημερινούς καιρούς, που λίγοι φαντάζονταν πως θα εξελιχθούν έτσι, να κρατήσουμε τη 

δύναμη των μαχητών, που ακόμη και τη φοβερή ώρα του θανάτου ξεπέρασαν φόβους που 

κάθε άνθρωπος έχει και κάλεσαν όπως ο λοχαγός του ΕΛΑΣ Χατζηβασιλείου, την ώρα του 

μπλόκου, τον κόσμο «ψηλά το κεφάλι  πατριώτες!». Ή τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη που 

αρνήθηκε να εξαιρεθεί από τους 200 της Πρωτομαγιάς, αν στη θέση του έμπαινε άλλος.     Ή

και τον μάρτυρα Γρηγόρη Λαμπράκη, αντιπρόεδρο της ΕΕΔΥΕ που παρά την τρομοκρατία 

συνέχιζε την μαραθώνια πορεία με τους συνοδοιπόρους του.

Θέλουμε να είναι μόνο φωτεινές οι ζωές μας και των παιδιών μας. Όμως και τώρα το 2015 

για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή. 

Και ο πιο σίγουρος δρόμος ν’ ανοίγουμε φως στα σκοτάδια είναι ο ενωμένος λαϊκός 

αγώνας.
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