
Η Ελληνική Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ)
απευθύνεται στους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, στους ανέργους και
συνταξιούχους, στους νέους και τις νέες και τους καλεί να τιμήσουν τη μεγάλη
αντιφασιστική νίκη των λαών στις 9 Μάη του 1945, μέρα που η Ναζιστική
Γερμανία συνθηκολόγησε άνευ όρων, αφού ηττήθηκε στα πολεμικά μέτωπα 

και υψώθηκε η Σοβιετική Σημαία στο Γερμανικό Ράιχσταγ, από τον Κόκκινο Στρατό.

Π έρασαν 70 χρόνια, αλλά οι μνήμες είναι ζωντανές και 
τα ιστορικά διδάγματα πολύτιμα. Η παγκόσμια
εργατική τάξη, οι λαοί σε όλο τον κόσμο κλίνουν

ευλαβικά το γόνυ στα εκατομμύρια νεκρούς και
τραυματίες, στις χιλιάδες των αγωνιστών που με το
όπλο στο χέρι ή από κάθε άλλο μετερίζι αντιπάλεψαν 
και νίκησαν το φασισμό. 
Η σκέψη στέκεται στις τεράστιες θυσίες των λαών, στα 20
εκατομμύρια νεκρούς των λαών της Σοβιετικής Ένωσης, στον
κόκκινο στρατό που η συμβολή του στην Αντιφασιστική Νίκη
ήταν καθοριστική και δεν μπορεί να διαγραφεί από τους κάθε
λογής παραχαράκτες της ιστορίας.  
Τιμάμε την ηρωική πάλη του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της
ΕΠΟΝ, που με αιμοδότη το ΚΚΕ εκπλήρωσαν πρωτοπόρο
ρόλο στον απελευθερωτικό αγώνα του λαού μας. Τιμούμε 
τους μαχητές και τις μαχήτριες που διέθεσαν τα νιάτα τους στην 
πάλη κατά των κατακτητών και των συνεργατών τους και

αντιμετώπισαν, μετά τον πόλεμο,  άγριους διωγμούς από την
αστική τάξη και το κράτος της σε συνεργασία με τον  Αγγλο –
Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. 
Οι ηρωικοί αυτοί αγώνες, όπως και ο αγώνας του
Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη συνέχεια, αποτελούν
μεγάλη παρακαταθήκη για το λαό και τη νεολαία μας, στην πάλη
για την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που
γεννά το φασισμό και τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. 

O Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, όπως και ο πρώτος (1914-
1918) ήταν γέννημα των ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για
το μοίρασμα των σφαιρών επιρροής, που οξύνθηκαν λόγω της
παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης του 1929-1933 και του 1938. 
Οι προϋποθέσεις που οδήγησαν στο νέο πόλεμο
διαμορφώθηκαν την περίοδο της «ειρήνης» στα 30 χρόνια μετά
τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι αυτό είναι μεγάλο δίδαγμα για τις
μέρες μας, γιατί οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των αγορών, 
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για τη ληστρική εκμετάλλευση των πηγών πρώτων υλών, της
ενέργειας, για την εξασφάλιση των δρόμων μεταφοράς τους
οδηγούν στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που πληρώνουν οι
λαοί με το αίμα τους. 
Ο φασισμός αποτέλεσε την εναλλακτική λύση του συστήματος. 
Η Ναζιστική Γερμανία υποστηρίχτηκε όχι μόνο από τους
Γερμανικούς μεγάλους οικονομικούς, μονοπωλιακούς ομίλους,
αλλά και τους Αμερικάνικους, τους Βρετανικούς, τους Γαλλικούς,
ακόμα και κατά τη διάρκεια του πολέμου.  
Έχει αποδειχθεί ιστορικά ότι τόσο η φασιστική Γερμανία με
τους συμμάχους της, όσο και οι ΗΠΑ-Βρετανία-Γαλλία είχαν ως
μόνιμο στόχο τους τη Σοβιετική Ένωση, την χώρα όπου
κατακτήθηκε η εργατική εξουσία, με την Οκτωβριανή
Επανάσταση.

Ο πυρηνικός όλεθρος στην Χιροσίμα και το Ναγκασάκι
στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 και ενώ ουσιαστικά ο Β’ ΠΠ είχε
λήξει έδειξαν ξεκάθαρα την επιθετική φύση και τις προθέσεις
του ιμπεριαλισμού, πρώτα και κύρια ενάντια στις σοσιαλιστικές
χώρες, ενάντια στους λαούς. 
Ακολούθησαν η κήρυξη του «Ψυχρού Πολέμου» με την
ομιλία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, το 1946, το Δόγμα Τρούμαν το
1947, την ίδρυση της Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης το 1948 και η
ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949.
Τα χρόνια μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο σημαδεύτηκαν
από ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις αλλά και από την πάλη
των λαών, σταθερός σύμμαχος και σοβαρό όπλο των οποίων
αποτέλεσε το παγκόσμιο αντιιμπεριαλιστικό-φιλειρηνικό
κίνημα, το οποίο έχει σημαντική συμβολή στη λαϊκή αντίσταση
και στην απόσπαση κατακτήσεων. 
Μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες
ενισχύθηκε η ιμπεριαλιστική επιθετικότητα.
Με διάφορα προσχήματα κυρίως εκείνα της «προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων» και της «αντιτρομοκρατικής
εκστρατείας» και αρχής γενομένης από το 1999 στην

Γιουγκοσλαβία, οι ιμπεριαλιστές εξαπολύουν διαδοχικούς
πολέμους, ιδιαίτερα σε περιοχές με μεγάλο ενεργειακό
πλούτο και ισχυρή γεωπολιτική θέση. 

Η μελέτη της ιστορικής πείρας από τους δύο
παγκοσμίους πολέμους του 20ου αιώνα, από την

Αντιφασιστική Πάλη και Νίκη των Λαών και ο αυξημένος
κίνδυνος μιας νέας γενικευμένης πολεμικής αναμέτρησης,

επιβάλλουν την ανάγκη επαγρύπνησης του αντιιμπεριαλιστικού
-φιλειρηνικού κινήματος. Ο κοινός συντονισμός με το ταξικό-
εργατικό κίνημα στην πάλη ενάντια σε κάθε συμμετοχή της
χώρας μας στις επεμβάσεις ΝΑΤΟ-ΕΕ-ΗΠΑ συνδέεται με την
εξάλειψη των αιτιών που προκαλούν τους ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, ώστε η ανάγκη των λαών για ειρήνη να γίνει
πραγματικότητα.

Τα διδάγματα της πάλης κατά του φασισμού και των
πηγών που τον τροφοδοτούν, συμβάλλουν στον αγώνα
κατά της ναζιστικής, εγκληματικής «Χρυσής Αυγής», για
να καταδικαστεί και να απομονωθεί αποφασιστικά από
το λαό. Είναι υμνητής του Χίτλερ και της Χούντας, των
ταγμάτων ασφαλείας, των δωσίλογων της κατοχής, ευθύνεται
για τη δολοφονία του Π.Φύσσα, για πολλές δολοφονικές
επιθέσεις κατά μεταναστών και άλλων εργαζομένων, ενισχύεται
από κύκλους του κεφαλαίου και συνδέεται με τμήματα του
κρατικού μηχανισμού, με εγκληματικά κυκλώματα.  
Η ιστορία έχει γραφεί και δεν μπορεί να την παραχαράξει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, η ένωση του κεφαλαίου που στις 9 του
ΜΑΗ,τη μέρα της Αντιφασιστικής Νίκης των λαών, «γιορτάζει»
την αποκαλούμενη «Μέρα της Ευρώπης», ενώ απόγονοι
συνεργατών των Ες Ες παρελαύνουν στις Βαλτικές χώρες, και
φασιστικές δυνάμεις συμμετέχουν σε κυβερνήσεις, όπως αυτή
του Κιέβου, στηριζόμενες ανοιχτά από την ΕΕ και τις ΗΠΑ. 

Η ιστορία έχει γραφεί και οι λαοί επιβάλλεται να
καταδικάσουν την εκστρατεία «επανεγγραφής» της, την
πλήρη διαστρέβλωση των γεγονότων με κύριο στόχο
την κατασυκοφάντηση της Αντιφασιστικής Νίκης, της
συμβολής της ΕΣΣΔ και των Κομμουνιστικών Κομμάτων,
την ανιστόρητη εξίσωση φασισμού-κομμουνισμού.
70 χρόνια μετά, η μεγάλη Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
μπορεί να δώσει ώθηση στη μελέτη της ιστορίας και την
αναζήτηση της αλήθειας για τις πραγματικές αιτίες των
πολέμων και τη άνοδο του φασισμού, για το δυνάμωμα
της λαϊκής πάλης.  

✔ΚΑΜΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ στους ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ
ΠΟΛΕΜΟΥΣ.
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