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Συναγωνιστές και συναγωνίστριες

Συµπληρώνονται φέτος 70 χρόνια από την θυσία των 
πέντε  ηρώων  -  κοµµουνιστών  που  απαγχονίστηκαν  σε 
αυτό  το  σηµείο  από  τους  συνεργάτες  των  ναζί,  στη 
διάρκεια της κατοχής. Τιµούµε πλάι στους 5 και όλους τους 
ήρωες της Εθνικής Αντίστασης στου Ζωγράφου. 

Αυτή   ηµέρα  για  εµάς  τους  Κοµµουνιστές  δεν  ούτε 
µνηµόσυνο, ούτε µια επέτειος απλής αναδροµής.

Είναι  πηγή  έµπνευσης  και  παραδειγµατισµού.  Είναι 
πηγή  διαπαιδαγώγησης,  ατσαλώµατος  αλλά  και 
µεγαλύτερης  πίστης  στον  στόχο  µας, την  σοσιαλιστική 
επανάσταση.

Οι  πέντε  ήρωες  που  τιµάµε  σήµερα  εδώ,  είναι  άξια 
παιδιά  του  ΚΚΕ,  που  έδωσαν  την  ζωή  τους  για  την 
υπεράσπιση του ελληνικού λαού.
Είµαστε εδώ σήµερα για να δηλώσουµε πως οι θυσία τους 
δεν πήγε χαµένη.
Είµαστε  εδώ  για  να  δηλώσουµε  πως  συνεχίζουµε  στο 
καθήκον  που  ξεκίνησε  µε  την  ίδρυση  του  ΚΚΕ  και 
συνεχίστηκε  από  χιλιάδες  κοµµουνιστές  εδώ  και  95 
ολόκληρα χρόνια, όπως οι 200 της Καισαριανής, τα παιδιά 



του  Κάστρου  του  Υµηττού,  ο  Μπελογιάννης,  η  Ηλέκτρα 
στην αιµατοβαµένη ηρωϊκή πορεία του Κόµµατος µας. 

 Συνεχίζουµε  το  καθήκον  της  ισχυροποίησης  του 
Κόµµατος για την λαϊκή συµµαχία  γα το σοσιαλισµό.
Αντλούµε δύναµη σήµερα από τη στάση ζωής των ηρώων 
µας, από τις θυσίες τους, απέναντι στην αστική τάξη και 
τον ιµπεριαλισµό.  Αξιοποιούµε το παράδειγµα τους στην 
διαπαιδαγώγηση  της  νέας  γενιάς  επαναστατών  και  στο 
ατσάλωµα  τους  στις  σύγχρονες  συνθήκες  όξυνσης  της 
ταξικής πάλης.

Αντλούµε  δύναµη  από  τη  θυσία  των  χιλιάδων 
κοµµουνιστών, των αγωνιστών  που έδωσαν τη ζωή τους 
για τα δίκαια της εργατικής τάξης και του λαού. 

Αντλούµε δύναµη για τους αγώνες του σήµερα και για 
αυτούς που έρχονται. Σήµερα που η εργατική τάξη και ο 
λαός βιώνει στο έπακρο τις συνέπειες της καπιταλιστικής 
οικονοµικής κρίσης φαίνεται ξεκάθαρα ότι η µόνη διέξοδος 
προς όφελος του λαού είναι η πρόταση του ΚΚΕ. 

Όλα  τα  προηγούµενα  χρόνια  από  το  ξέσπασµα  της 
καπιταλιστικής  κρίσης   παλέψαµε  να  αναδείξουµε  στην 
εργατική τάξη και τα σύµµαχα στρώµµατα, τις αιτίες και τον 
χαρακτήρα  της,  δηλαδή  τον  καπιταλιστικό  τρόπο 
παραγωγής, ως βασική προϋπόθεση για να βγάλει ο λαός 
συµπέρασµα και εύστοχα να στρέψει τα βέλη  της  πάλης 
του  στην  καρδιά  του  συστήµατος  που  γεννά  την  κρίση, 
στην  εκµετάλλευση.  Το ΚΚΕ  ανέδειξε  ότι  ο  δρόµος  των 
άγριων  θυσιών  υπέρ  της  κερδοφορίας  και  της 



ανταγωνιστικότητας  των  µεγάλων  επιχειρηµατιών  δεν 
πρόκειται  να  έχει  τέλος,  ούτε  κανένα  όφελος  για  την 
εργατική τάξη και τα λαϊκά στρώµατα. Οδηγεί το λαό στη 
φτώχεια και είναι αυτός ο δρόµος που έφερε την κρίση. 

Είναι  η  πολιτική  που  γκρέµισε  δικαιώµατα  και 
κατακτήσεις  δεκαετιών,  αφάνισε  µισθούς  και  συντάξεις, 
κατάργησε τα πενιχρά επιδόµατα στήριξης των ανέργων, 
διέλυσε τις  εργασιακές σχέσεις  µε αποτέλεσµα οι χώροι 
δουλειάς  να  έχουν µετατραπεί  σε  σύγχρονα  γκέτο  όπου 
κυριαρχεί,  η  απλήρωτη  και  η  ανασφάλιστη  εργασία  σε 
συνδυασµό µε τον φόβο και την τροµοκρατία. Κατάργησαν 
κάθε έννοια δωρεάν παιδείας και υγείας, πλέον καλούν την 
εργατική τάξη και το λαό να τους ακολουθήσει στο δρόµο 
προς την ανάπτυξη συνεχίζοντας αµείωτα τις θυσίες για τα 
κέρδη  της  πλουτοκρατίας.  Είναι  η  ίδια  πολιτική που έχει 
δηµιουργήσε τους 1.500.000 και πλέον ανέργους, και τους 
χιλιάδες απλήρωτους. 

Είναι  η  ίδια  πολιτική  που  έφερε  τώρα  το  µατωµένο 
πλεόνασµα  και  την  περίφηµη  έξοδο  στις  αγορές.  Το 
πλεόνασµα  που  χτίστηκε  πάνω  στις  πλάτες  του  λαού, 
στους κόπους του και στις θυσίες του που προετοιµάζει το 
έδαφος  για  την  ανάπτυξη  που  έρχεται  πάνω  στους 
µισθούς φτώχειας και εξαθλίωσης, επάνω στα ερείπια των 
δικαιωµάτων. 

Είναι  η  γνωστή  και δοκιµασµένη,  από  τον ελληνικό λαό, 
πολιτικής  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  της  ένωσης  των 
µονοπωλίων.



Φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι

Δεν έχουµε κανένα λόγο να πανηγυρίζουµε για την έξοδο 
στις  αγορές.  Και  αυτά  τα  δανεικά,  όπως  και  τα 
προηγούµενα, θα πάνε για τη στήριξη του κεφαλαίου, την 
ανάκαµψη  της  κερδοφορίας  του  και  όχι  για  τις  λαϊκές 
ανάγκες. Για τα νέα δανεικά έχει µπει υποθήκη η ζωή και 
το µέλλον του λαού και των παιδιών του, το τσάκισµα των 
δικαιωµάτων του.

Η  κυβέρνηση  λέει  ψέµατα,  όταν  ισχυρίζεται  ότι  µε  την 
έξοδο στις  αγορές η χώρα επιστρέφει στην κανονικότητα 
και φεύγει από την εποπτεία και την επιτήρηση. Γιατί η ΕΕ 
έχει  συγκροτήσει  µηχανισµούς  επιτήρησης  για  όλες  τις 
χώρες,  ανεξάρτητα εάν  έχουν ή  δεν  έχουν µνηµόνια,  αν 
έχουν υψηλό ή χαµηλό χρέος, αν δανείζονται µε 2 ή µε 6%.

Ο  ΣΥΡΙΖΑ  επίσης  λέει  ψέµατα,  όταν  ισχυρίζεται  ότι  το 
πρόβληµα  είναι  ο  χρόνος  και  το  ύψος  του  δανεισµού, 
κρύβοντας  όλα  τα  υπόλοιπα.  Κοροϊδεύει  ξεδιάντροπα, 
όταν  ισχυρίζεται  ότι  µια  δική  του  κυβέρνηση  θα 
εξασφαλίσει έξοδο στις  αγορές  µε  κοινωνική  δικαιοσύνη, 
λες και οι αγορές είναι φιλάνθρωπα ταµεία. Κοροιδεύει τον 
λαό όταν µιλάει για µια άλλη φιλολαϊκή Ε.Ε. Κυριαρχία των 
µονοπωλίων µαζί   µε  φιλολαϊκή πολιτική είναι  πράγµατα 
ασυµβίβαστα.

Για  µια  ακόµα  φορά  αποδεικνύεται  ότι  κυβέρνηση  και 
ΣΥΡΙΖΑ  τσακώνονται  για  τα  επιµέρους,  συµφωνούν 
απόλυτα στα βασικά, στρατηγικά ζητήµατα, στην κυριαρχία 
των µονωπωλίων, στην κερδοφορία του κεφαλαίου. 



Κρύβουν και οι µεν και δε ότι η ΕΕ έφερε φτώχεια, ανεργία 
και εξαθλίωση παντού.*

Ο λαός δεν έχει κανένα λόγο να υπηρετεί τα συµφέροντα 
των λίγων. Πρέπει να φτιάξει τη δική του ζωή, στον τόπο 
του,  εκφράζοντας  τώρα  την  αντίθεση  στην  ΕΕ, 
καταψηφίζοντας τα  κόµµατα  που  την  στήριξαν  και  την 
στηρίζουν.

Η χώρα µας είναι µια πλούσια χώρα και µπορεί να ζήσει το 
λαό της µόνο αν αποδεσµευτούµε από την ΕΕ. 

Το ΚΚΕ δεσµεύεται στον ελληνικό λαό, αγωνίζεται µαζί του 
να ενισχυθεί να δυναµώσει  η κοινωνική Λαϊκή Συµµαχία, 
κοινωνικοποιώντας τα µονοπώλια,  να φτιάξουµε  µαζί  µια 
καλύτερη ζωή.

Η ΕΕ και τα κόµµατά της στήριξαν αντιλαϊκές συνθήκες και 
αποφάσεις  και  µας  έφεραν  ως  εδώ.  Τέτοιες αντιλαϊκές 
αποφάσεις  στο  Ευρωκοινοβούλιο  ψηφίζουν  οι 
ευρωβουλευτές των κοµµάτων της συγκυβέρνησης, αλλά 
και του ΣΥΡΙΖΑ.

Όλοι αυτοί, όχι µόνο έβαλαν πλάτη στην υλοποίηση των 
αποφάσεων  της  ΕΕ,  αλλά  αποδυνάµωσαν  και  τις  εστίες 
αντίστασης του λαού. Είναι γνωστά «τα έργα και οι ηµέρες 
τους»  στο  κίνηµα,  στους  δήµους.  Παντού  έγιναν 
τορπιλάκατοι των βιοµηχάνων και των συµφερόντων των 
εργοδοτών, εκτοξεύοντας τις τορπίλες τους κατά του λαού.

Ο λαός, η νεολαία, όλοι και όλες πρέπει να αποµονώσουν 
ακόµα πιο αποφασιστικά την εγκληµατική οργάνωση των 
ναζί,  τη  Χρυσή  Αυγή.  Κανένας  Έλληνας  και  Ελληνίδα, 



εργάτης,  άνεργος,  υπάλληλος,  επαγγελµατίας,  αγρότης, 
επιστήµονας,  φοιτητής  και  σπουδαστής  δεν  πρέπει  να 
παρασυρθεί από την ύπουλη προπαγάνδα που προβάλλει 
αυτούς  τους  θρασύδειλους  εγκληµατίες  σκοταδιστές.  Να 
αποµονωθούν  ακόµα  περισσότερο  και  εκλογικά  και 
πολιτικά παντού.

Οι  αποκαλύψεις  µε  τον  πρώην  γγ  του  Υπουργικού 
Συµβουλίου, αλλά και όσα ακολούθησαν µε νέες απειλές 
ενάντια  στο  ΠΑΜΕ  στο  Πέραµα,  αποδεικνύουν  ότι  η 
Χρυσή Αυγή είναι µαντρόσκυλο, τσιράκι του συστήµατος, 
που το χρησιµοποιεί κατά περίσταση σε βάρος του λαϊκού 
κινήµατος.

Η  Χρυσή  Αυγή  πρέπει  να  αποµονωθεί  από  το  λαό  ως 
εθνικοσοσιαλιστικό  κόµµα,  ως  η  ακραία  φωνή  του 
κεφαλαίου,  άρα  η  ακραία  φωνή  του συστήµατος,  και όχι 
ως  κάτι  έξω  από  το  αστικό  πολιτικό  σύστηµα  και  την 
αστική  κοινοβουλευτική  δηµοκρατία,  µέσα  στις  γραµµές 
του κινήµατος και όχι έξω από αυτό. Η Χρυσή Αυγή δεν 
µπορεί  να  αντιµετωπιστεί  και  να  αποµονωθεί  µε 
αναθέµατα του τύπου «είναι έξω από το συνταγµατικό 
τόξο» ή  µε  σύνθηµα  την  υπεράσπιση  της  αστικής 
δηµοκρατίας,  αλλά  µε  την  αντιµονοπωλιακή 
αντικαπιταλιστική  συσπείρωση  και  συµµαχία,  µε  την 
οργάνωση του λαού στη βάση στους τόπους δουλειάς και 
στον κλάδο, µε την Κοινωνική Συµµαχία οργανωµένη και 
σε εδαφική βάση. 



Ο  λαός  σήµερα  έχει  πλούσια  πείρα  και  από  αυτήν 
πρέπει  να  διδαχθεί.  Έχει  πείρα  από  την  εφαρµογή  της 
πολιτικής της Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες, αλλά και πείρα από 
την  εφαρµογή  του  Καλλικράτη  στην  τοπική  διοίκηση  και 
όλες τις αντιλαϊκές συνέπειες της. 
Γι αυτό  τον καλούµε  να  ισχυροποιήσει µε  την  ψήφο  του 
παντού  το  ΚΚΕ,  και  στις  τρεις  κάλπες  του  Μάη,  στην 
ευρωβουλή, στην περιφέρεια Αττικής και στον Δήµο. 

Να  ισχυροποιήσει  το  ψηφοδέλτιο  της  Λαϊκής 
Συσπείρωσης  που  διεκδικεί  την  ψήφο  των 
εργατοϋπαλλήλων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των 
ΕΒΕ, των επιστηµόνων, των νέων και των γυναικών, για 
το δήµο του Ζωγράφου. 

Για να δυναµώσει την λαϊκή αντίσταση και αντεπίθεση, 
κόντρα  στις  ασκούµενες  πολιτικές της  Ε.Ε,  των  αστικών 
κυβερνήσεων,  τον  Καλλικράτη  και  τις  επιδιώξεις  του 
µεγάλου κεφαλαίου, χωρίς να σκέφτεται κανένα κόστος και 
συνέπειες. 

 
Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες,

Οι κοµµουνιστές δεν δεσµεύονται από κανέναν παρά µόνο 
από  τον  λαό  και  γι  αυτό  παλεύουν  αταλάντευτα  για  τα 
λαϊκά συµφέροντα και µόνο. 

ΕΧΟΥΜΕ  ΤΗ  ΔΥΝΑΜΗ  ΝΑ  ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ  ΤΗ 
ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.



ΜΕ  ΙΣΧΥΡΟ  ΚΚΕ  ΥΠΑΡΧΕΙ  ΕΛΠΙΔΑ  -  ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ.

Η ψήφος στο ΚΚΕ είναι ταυτόχρονα ψήφος αντίστασης και 
προοπτικής.

Η ψήφος στο ΚΚΕ µπορεί να δώσει φτερά και δύναµη και 
στο ευρωπαϊκό κίνηµα των εργαζοµένων.

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ –  ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΤΟ  ΚΚΕ  ΠΑΝΤΟΥ ΓΙΑΤΙ 
ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ!

Συνεχίζουµε  µαχητικά  και  αισιόδοξα!  Μέσα  από  τις 
γραµµές του υπερενηνταπεντάχρονου Κόµµατος µας, του 
πιο  νέου  Κόµµατος,  του  ΗΡΩΪΚΟΥ ΚΚΕ!  Ο  δρόµος  που 
ακολουθούµε  φωτίζεται  από  την  θυσία  των  συντρόφων 
µας που πάλεψαν µέχρι τέλους για τον σοσιαλισµό. 

 


