
Ές ΜΑΧΗ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ-ΕΚΔΗΛΩΣΗ 27/7/2015 & ΩΡΑ 20:30
στο λιμάνι της πόλης

Φίλες  &  φίλοι,  συναγωνιστές/ιες,  απόγονοι  των  αγωνιστών  της  εθνικής 
αντίστασης, συντρόφισσες/οι

Η φετινή πολιτική εκδήλωση μνήμης για τα 71 χρόνια από την μεγάλη μάχη 
της Αμφιλοχίας, συμπίπτει με  την συμπλήρωση των 70 χρόνια από το τέλος του 
Β΄ ΠΠ, από την μεγάλη αντιφασιστική νίκη των λαών.

70 χρόνια πριν στης 9 Μάη η ναζιστική-φασιστική Γερμανία, στο Βερολίνο 
υπέγραφε  την  άνευ  όρων  παράδοσή  της  και  με  αυτόν  τον  τρόπο 
επισφραγίστηκε έτσι η τιτάνια προσπάθεια των λαών.

Το  ΚΚΕ αποτίει  φόρο τιμής σε  όσες και  όσους έδωσαν τη ζωή τους ή 
έμειναν ανάπηροι στα πεδία των μαχών και στην παρανομία για τη συντριβή 
του  φασιστικού  ιμπεριαλισμού.  Στα  κομμουνιστικά  κόμματα,  όπου  Γης,  που 
ηγήθηκαν των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων.

Σε όλους εκείνους που πάλεψαν με το όπλο ή με την προκήρυξη, κράτησαν 
ηρωική  στάση  στα  κρατητήρια  και  στα  εκτελεστικά  αποσπάσματα.  Στους 
αμέτρητους νεκρούς  με πρώτο και μεγαλύτερο θύμα τα παιδιά. Στα εκατομμύρια 
εκείνων  που  βασανίστηκαν  στα  φοβερά  στρατόπεδα  συγκέντρωσης  και 
θανάτου  και  κάθε  χώρο  φρίκης,  όπου  η  εκμετάλλευση  ανθρώπου  από 
άνθρωπο  έφτασε  στο  έσχατο  σημείο  της  με  την  απόλυτη  απαξίωση  της 
ανθρώπινης ύπαρξης

Τιμάμε  και  υπερασπιζόμαστε  από  τη  διαστρέβλωση  την  τεράστια 
προσφορά της   Σοβιετικής  Ένωσης με τα 20 εκ. νεκρούς, και τα συνολικά 10 
εκατομμύρια τραυματίες και ανάπηρους. Καθώς είναι γνωστό ότι το μεγαλύτερο 
βάρος του Αντιφασιστικού Αγώνα το σήκωσε η ίδια, αφού αντιμετώπισε στο 
Ανατολικό μέτωπο πάνω από 200 μεραρχίες του αντιπάλου,  ενώ στο Δυτικό 
μέτωπο  οι  αμερικανοβρετανικές  δυνάμεις  αντιμετώπισαν  75  μεραρχίες.  Στις 
κατεχόμενες  καπιταλιστικές  χώρες,  όπως  και  στην  δικιά  μας,  εμπνευστής-
οργανωτής-αιμοδότης  του  απελευθερωτικού  αγώνα  των  λαών  υπήρξαν  τα 
Κομμουνιστικά Κόμματα, με τα μέλη και τα στελέχη τους.

Το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα της χώρας μας αναδείχθηκε σε ένα από 
τα πιο μαζικά των κατεχόμενων χωρών δίπλα σε αυτό της Γιουγκοσλαβίας. Όλα 
τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα, τα παρτιζάνικα τμήματα, με την ηρωική και 
ένοπλη  πάλη  τους  καθήλωσαν 100άδες  εχθρικές  μεραρχίες.  Ειδική  αναφορά 
χρήζει  όμως  και  η  οργάνωση  της  αντίστασης  από  τους  κομμουνιστές  στις 
φασιστικές  χώρες.  Ακόμα  και  στη  Γερμανία  λειτουργούσαν  παράνομοι 
κομμουνιστικοί πυρήνες στα εργοστάσια και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης
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Λέμε  ιδιαίτερα  στους  νέους  ότι  χρειάζεται  να  γνωρίζουν  ότι  η  γνώση  της 
ιστορίας είναι πηγή πολιτικής αφύπνισης και πολιτιστικής ανάπτυξης, αποτελεί 
εφόδιο  για  τη  νικηφόρα  πάλη  των  λαών  ενάντια  στη  σιδερένια  φτέρνα  της 
δικτατορίας των μονοπωλίων. Γι’ αυτό επιχειρείται το ξαναγράψιμο της με κύριο 
πλαστογράφο την ΕΕ, και με ανάλογο σχεδιασμό και χρηματοδότηση για εκπ/κά 
προγράμματα, μελέτες σε συλλόγους, ΜΚΟ κλπ. Τα αντικομμουνιστικά «κέντρα» 
αντιστρέφουν  πλήρως  την  πραγματικότητα!  Εμφανίζουν  την  παραδειγματική 
τιμωρία των «δοσιλόγων» ως σφαγές αμάχων. Προβάλλουν ως βασική αιτία της 
δημιουργίας οργανώσεων τύπου Ταγμάτων Ασφαλείας και της συνεργασίας με 
τους  κατακτητές,  την  ανάγκη  «αθώων  να  προστατευθούν  από  το  αιματηρό 
όργιο που εξαπέλυσαν εναντίον τους-τάχα-οι κομμουνιστές»!

Σύντροφοι & φίλοι
Τότε η εργατική τάξη ο λαός μας με μπροστάρη το Κόμμα τους, το ΚΚΕ, 

έδωσαν τη μάχη συσπειρωμένοι στο ΕΑΜ, το ένοπλο τμήμα του, τον ΕΛΛΑΣ και 
τις  άλλες  αντιστασιακές  οργανώσεις.  Συνέβαλαν  και  αυτοί  στο  μέτρο  του 
δυνατού  στην  ήττα  του  φασισμού  σε  παγκόσμιο  επίπεδο.  Συνέβαλαν 
καθοριστικά στην ήττα του φασιστικού ιμπεριαλισμού στην χώρα μας.

Τέτοια συμβολή ήταν και η μεγάλη μάχη που διεξήχθη εδώ στην Αμφιλοχία, 
στης 12-13 Ιούλη του 1944. Κατά την διάρκεια της εκστρατείας των Γερμανών 
στην Πίνδο (3-22 Ιούλη του 1944), η 8η Μεραρχία του ΕΛΑΣ, εκμεταλλευόμενη την 
αραίωση  της  εχθρικής  διάταξης  στην  περιοχή  Ηπείρου  και  Δυτικής  Στερεάς, 
αποφάσισε  την  άμεση  εφαρμογή  σχεδίου  επιχείρησης  κατάληψης  της 
Αμφιλοχίας. Το σχέδιο είχε εκπονηθεί έπειτα από διαταγή και οδηγίες του Γενικού 
Στρατηγείου του ΕΛΑΣ. Η επιχείρηση άρχισε με ταυτόχρονες επιθετικές ενέργειες 
κατά  της  Αμφιλοχίας  και  των  γειτονικών  γερμανικών  φρουρών  στο 
Μοναστηράκι,  Ρίβιο,  Κρίκελο  κ.ά.  Το  σχέδιο  της  επιχείρησης  εκτελέστηκε  με 
μεγάλη  επιτυχία.  Ύστερα  από  σκληρότατο  αγώνα,  που  πήρε  τη  μορφή 
οδομαχιών, η αντίσταση του εχθρού κάμφθηκε. Ο ΕΛΑΣ κυριάρχησε στην πόλη. 
Οι  χιτλερικοί  είχαν  απώλειες  450  νεκρούς  και  πάνω  από  30  αιχμαλώτους. 
Πάρθηκαν άφθονα λάφυρα. Καταστράφηκαν 23 αυτοκίνητα και όλο το υλικό 
που δεν μπορούσε να μεταφερθεί. Πλοιάρια του ΕΛΑΝ άρπαξαν από γερμανικό 
πλοιάριο που κατευθυνόταν προς την Αμφιλοχία 5000 νάρκες.

Όμως απώλειες είχαν και τα τμήματα του ΕΛΑΣ. Πάνω από 70 νεκρούς και 
δεκάδες τραυματίες. Σήμερα αυτή η θυσία φαίνεται στα μάτια μας μεγάλη. Αυτοί 
οι άνθρωποι δεν ήταν υπεράνθρωποι. Έκαναν αυτό που απαιτούσαν οι καιροί. 
Στάθηκαν στο ύψος του καλέσματος της εποχής τους. Και από αυτή την μάχη 
την τόσο σημαντική βγαίνει το συμπέρασμα ότι και σήμερα πρέπει να σταθούμε 
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στο  ύψος  των  καιρών  μας,  και  να  παλέψουμε  «για  την  κατάργηση  της 
εκμετάλλευσης ανθρώπου, από άνθρωπο». 

Επίσης η δράση του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ κ.λπ. διδάσκουν ότι κανένας 
αντίπαλος δεν είναι ανίκητος, μπροστά σε έναν λαό αποφασισμένο που ξέρει 
που πρέπει να πάει και τι πρέπει να αφήσει πίσω του. Στην ιστορία όμως πέρα 
από τα σωστά διδάσκουν και τα λάθη.

Αυτός ο μαζικός λαϊκός αγώνας δεν κατόρθωσε να φθάσει στην τελική 
νίκη. Το ΚΚΕ, παρά την προσφορά του, δεν ήταν επαρκώς στρατηγικά - πολιτικά 
προετοιμασμένο να θέσει το ζήτημα της κατάκτησης της εργατικής εξουσίας ως 
αποτέλεσμα της αντιστασιακής πάλης και έπαθλο του λαϊκού αγώνα.
Αποσπάστηκε η πάλη ενάντια στον πόλεμο και το φασισμό - ναζισμό από την 

ανάγκη της πάλης για την εργατική εξουσία.
Οι βαθύτερες αιτίες,  απέρρεαν από τις αντιφάσεις που είχε τόσο η δική του 

στρατηγική  όσο  και  αυτή  της  Κομμουνιστικής  Διεθνούς  (ΚΔ).  Προβλήματα 
ιδεολογικής και στρατηγικής ενότητας εκδηλώθηκαν σε όλη την πορεία της ΚΔ 
σχετικά με  το  χαρακτήρα της  επανάστασης,  το  χαρακτήρα του επερχόμενου 
πολέμου μετά την άνοδο του φασισμού στη Γερμανία και τη στάση απέναντι στη 
σοσιαλδημοκρατία
Στην  προβληματική  στρατηγική  των  σταδίων,  στηρίχτηκαν  οι  λαθεμένες 

πολιτικές  επιλογές  των  Συμφωνιών  του  Λιβάνου  και  της  Καζέρτας,  από  την 
ηγεσία του ΚΚΕ, που είχαν επιπλέον το στοιχείο του συμβιβασμού με τις αστικές 
δυνάμεις.
Ο  ιμπεριαλισμός  επιχειρεί  να  σβήσει  την  προσφορά  του  Κομμουνιστικού 

Κινήματος, να κρύψει τις κατακτήσεις του σοσιαλιστικού συστήματος. Επιχειρούν 
να  χειραγωγήσουν  τις  νεότερες  γενιές,  με  τη  μαύρη  προπαγάνδα,  να  τις 
υποτάξουν μαζικά στα σημερινά του εγκλήματα. Ο αντικομμουνισμός αποτελεί 
παγκόσμια  ιδεολογική  και  πολιτική  δράση  των  δυνάμεων  του  κεφαλαίου, 
προκειμένου να υψωθούν απέραστα τείχη,  για να μη βγει  ο  κόσμος από το 
πισωγύρισμα που τον έφερε η αντεπανάσταση του 1989 - 1991
Αποκρύπτουν ότι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας δεν διέπραξαν μόνο οι 

δυνάμεις του «Άξονα», αλλά και οι κυβερνήσεις των «δημοκρατικών» αστικών 
κρατών.
Το πιο μεγάλο, μαζικό και ανατριχιαστικό έγκλημα που διέπραξαν οι ΗΠΑ, ήταν 

όταν έριξαν τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι.
 Ή ο βομβαρδισμός της Δρέσδης. Όμως, τα εργοστάσια της Γερμανίας, όπου 

οι ΗΠΑ είχαν επενδύσεις, παρέμειναν άθικτα.
 
Τιμώντας  τα  70  χρόνια  της  αντιφασιστικής  νίκης  των  λαών  καλούμε  τους 

εργαζόμενους,  ανέργους,  τη  νεολαία  να  απομονώσουν  αποφασιστικά  τη 
ναζιστική εγκληματική Χ.Α.
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Η εμφάνιση  της  ΧΑ  και  η  άνοδος  της  επιρροής  της  στην  Ελλάδα 
πραγματοποιήθηκαν σε  συνθήκες βαθιάς και  παρατεταμένης καπιταλιστικής 
οικονομικής κρίσης, όπου υποχώρησε ραγδαία η επιρροή των κομμάτων που 
ήταν για  δεκαετίες  «στυλοβάτες»  του  αστικού πολιτικού  συστήματος,  σε  μια 
περίοδο  που  το  κίνημα  δεν  έχει  ανασυνταχθεί  σε  αντικαπιταλιστική  - 
αντιμονοπωλιακή  κατεύθυνση. Η  ΧΑ  αξιοποίησε  τη  θολή  «αντιμνημονιακή» 
ρητορεία,  που συγκαλύπτει  τις  πραγματικές  αιτίες  της  κρίσης και  της  άγριας 
επίθεσης  στα  λαϊκά  δικαιώματα,  το  ρόλο  της  ΕΕ  κ.λπ.  για  να  αποκτήσει  η 
φασιστική της δημαγωγία ακροατήριο και υποστήριξη.  Η ΧΑ ενισχύεται από τον 
αντικομμουνισμό και το μίσος που καλλιεργεί το σύστημα προς τους εργατικούς 
- λαϊκούς αγώνες. Τροφοδοτείται από τη σαπίλα του αστικού συστήματος, από 
τις  κατευθύνσεις  της ΕΕ που εξισώνουν το φασισμό με  τον κομμουνισμό και 
ζητούν να παρθούν μέτρα κατά του «εξτρεμισμού» και του «ριζοσπαστισμού».
 Μεγάλες  ευθύνες  αναλαμβάνει  η  συγκυβέρνηση  ΣΥΡΙΖΑ  -  ΑΝΕΛ,  καθώς 

στελέχη και των δύο κομμάτων καλλιεργούν την ανοχή απέναντι  στη ΧΑ, με 
διάφορα κοινοβουλευτικά προσχήματα.
Η  ΧΑ  και  η  ναζιστική  δράση  δεν  αντιμετωπίζονται  με  τις  θεωρίες  για 

«συνταγματικά», «κοινοβουλευτικά», «δημοκρατικά» τόξα, μιας δήθεν καλύτερης 
λειτουργίας της αστικής δημοκρατίας, που προτείνουν, με τον έναν ή τον άλλον 
τρόπο, άλλες πολιτικές δυνάμεις όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, Το Ποτάμι κ.ά.
Αποτελεί καθήκον και αναγκαιότητα στα σχολεία, στη νεολαία, οι εκπαιδευτικοί, 

γενικότερα μέσα στην κοινωνία, επιστήμονες και καλλιτέχνες να αποκαλύψουν, 
να πολεμήσουν, να διαμορφώσουν αντισώματα στο δηλητήριο του φασισμού - 
ναζισμού.
Εβδομήντα χρόνια μετά το τέλος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, τα διδάγματα 

από αυτόν ενισχύουν τη θεωρητική θέση ότι στην καπιταλιστική βαρβαρότητα η 
μόνη εναλλακτική λύση είναι ο σοσιαλισμός - κομμουνισμός. Είναι η απαλλαγή 
της εργατικής τάξης από την εκμετάλλευση, η θεμελίωση των νέων κοινωνικών 
σχέσεων,  της  κοινωνικής  ιδιοκτησίας  στα  μέσα  παραγωγής,  του  κεντρικού 
σχεδιασμού, της ενεργητικής συμμετοχής των εργαζομένων στην οργάνωση - 
διεύθυνση της κοινωνικής παραγωγής και των κοινωνικών υπηρεσιών
 Η όξυνση των αντιθέσεων και οι κλιμακούμενες ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και 

οι  πόλεμοι,  σε  Ουκρανία,  Μέση  Ανατολή,  Βόρεια  Αφρική,  Βαλκάνια  κ.α. 
σκιαγραφούν όλο και πιο έντονα την απειλή ενός γενικευμένου πολέμου στην 
ευρύτερη περιοχή.  Οι συνθήκες που τροφοδοτούν ή δημιουργούν σοβαρούς 
κινδύνους  εμπλοκής  της  χώρας  μας  είναι:  Η  συμμετοχή  στο  ΝΑΤΟ  και  στις 
στρατιωτικές δομές της ΕΕ,  στους επιθετικούς σχεδιασμούς και  τις επεμβάσεις 
τους, η αστική εθνικιστική στόχευση για αναβάθμιση του γεωπολιτικού ρόλου 
της Ελλάδας στις ιμπεριαλιστικές εκστρατείες και στον πόλεμο.
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Η πάλη, για την υπεράσπιση των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 
Ελλάδας από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων, είναι 
αναπόσπαστη από την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. 
Στις  συνθήκες  ενός  ιμπεριαλιστικού  πολέμου,  η  πολιτική  πρωτοπορία  της 
εργατικής  τάξης,  το  Κόμμα  της,  έχει  καθήκον  να  αναδείξει  την  ανάγκη  της 
ταξικής  ενότητας  των  εργατών,  της  συμμαχίας  με  λαϊκές  δυνάμεις,  τη 
διεθνιστική διάσταση της πάλης της εργατικής τάξης και  τα καθήκοντα που 
απορρέουν από αυτήν.  Οργανώνει την ε. τ. μέσα στους εργασιακούς χώρους, 
ενάντια  στους  καπιταλιστές,  τα  κόμματα  και  τις  κυβερνήσεις  τους,  τους 
πολέμους  και  τις  «συμφωνίες  ειρήνης»  τους  που  προετοιμάζουν  νέους 
πολέμους.

 Το κόμμα πρέπει να έχει τη φροντίδα  ώστε το εργατικό μέτωπο με τα λαϊκά 
στρώματα της πόλης και της υπαίθρου σε πολεμικές συνθήκες να αποτελέσει 
στήριγμα αποφασιστικό, πραγματική ελπίδα των λαϊκών στρωμάτων. 

Σωστή εκτίμηση και αξιοποίηση της κατάστασης, πρακτικά σημαίνει ετοιμότητα 
της πρωτοπορίας για να τεθεί  το ζήτημα της αποχώρησης της Ελλάδας από 
όλες τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ.            

  Ανάδειξη  του  χαρακτήρα  του  πολέμου  ως  σφαγής  των  λαών  για  τα 
συμφέροντα των μονοπωλίων, για το μοίρασμα των αγορών και των ζωνών 
επιρροής.

    Ξεκαθάρισμα ότι οι ίδιοι που κλέβουν τον ιδρώτα της εργατικής τάξης σε 
συνθήκες  ειρήνης,  τη  στέλνουν  στον  πόλεμο  για  να  σκοτωθεί  για  τα 
συμφέροντά τους.

Απόρριψη  και  ανοικτή  καταγγελία  κάθε  προσπάθειας  να  νομιμοποιηθούν 
μέσα από το κοινοβούλιο οι επιλογές της άρχουσας τάξης, όπως είναι η έγκριση 
πολεμικών πιστώσεων.

Ταυτόχρονα, εξασφάλιση της λαϊκής επιβίωσης με την ανάπτυξη των γνήσιων 
λαϊκών θεσμών. Κανένας αγώνας δεν κερδήθηκε χωρίς να εξασφαλιστεί σε ένα 
πρώτο επίπεδο η επιβίωση, η σίτιση, η υγειονομική περίθαλψη, η συνέχιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, η λαϊκή άμυνα, η στοιχειώδης λειτουργία κοινωνικών 
υπηρεσιών.

Χρειάζεται  σαν  Κόμμα  να  δείξουμε:  Σταθερότητα  στο  στρατηγικό  στόχο. 
Ικανότητα οργάνωσης και  διεξαγωγής της πάλης σε κάθε φάση. Ευελιξία και 
αντοχή  στα  διάφορα  ζικ  -  ζακ  της  ταξικής  πάλης.  Ικανότητα  κατάλληλου 
συνδυασμού  όλων  των  μορφών πάλης,  όλων  των  μέσων,  ανάλογα  με  την 
εξέλιξη του συσχετισμού δυνάμεων, εσωτερικά, περιφερειακά, διεθνώς

Συντρόφισσες και σύντροφοι, Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ψήφισε στη Βουλή τα προαπαιτούμενα για ένα 

νέο μνημόνιο, με αβάσταχτα μέτρα για την εργατική τάξη και τα φτωχά λαϊκά 
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στρώματα. Ξεκίνησε ήδη την υλοποίηση των εφαρμοστικών νόμων, έχοντας τη 
στήριξη της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του Ποταμιού και  καλλιεργώντας κλίμα "εθνικής 
ομοψυχίας".  Η ανασχηματισμένη κυβέρνηση επιδιώκει  τη  γρήγορη υλοποίηση 
του αντιλαϊκού έργου.

Απευθύνουμε  κάλεσμα  στην  εργατική  τάξη  και  τα  λαϊκά  στρώματα,  σε 
αγωνιστές, πρωτοπόρους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στο εργατικό - 
λαϊκό κίνημα. Τείνουμε χέρι συμπόρευσης και κοινής δράσης με το ΚΚΕ, για να 
οργανώσουμε μαζί την αντίσταση στα αντιλαϊκά μέτρα, την αλληλεγγύη στους 
αδύναμους, ανέργους κι  ανήμπορους, την αντεπίθεση για πραγματικά ριζικές 
αλλαγές.

Απευθύνουμε  ιδιαίτερο  κάλεσμα  στο  ριζοσπαστικό  κόσμο,  στις  εργατικές  - 
λαϊκές δυνάμεις, σε εκείνους που με ριζοσπαστικό προσανατολισμό πίστεψαν 
στον ΣΥΡΙΖΑ και  σήμερα έχουν και  τη  δυνατότητα και  την  πείρα να βγάλουν 
χρήσιμα συμπεράσματα.

Να δράσουμε όλοι μαζί, με κριτήριο την ικανοποίηση των αναγκών του λαού. 
Με απαίτηση για άμεση κατάργηση όλων των αντιλαϊκών νόμων και ανάκτηση 
των απωλειών. 

Αυτή τη φορά πρέπει να στραφούμε σωστά, στην καρδιά του προβλήματος, 
να φύγει  ο πραγματικός αντίπαλος από την μέση,  οι  μονοπωλιακοί όμιλοι,  η 
αστική τάξη και το κράτος τους, η ΕΕ που τους στηρίζει.

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό Κόμμα που  λέει καθαρά:
Καμιά αλλαγή νομίσματος, καμιά αλλαγή επιλογής ιμπεριαλιστικής συμμαχίας, 

καμιά  αλλαγή  του  μείγματος  διαχείρισης,  δεν  μπορεί  να  μεταβάλει  τον 
εκμεταλλευτικό  χαρακτήρα  του  καπιταλιστικού  συστήματος  που  σαπίζει,  τη 
βαρβαρότητα του ιμπεριαλισμού.

 Γι' αυτό στο κάλπικο δίλημμα: Συμφωνία με το νέο αντιλαϊκό πρόγραμμα ή 
κρατική  χρεοκοπία  και  έξοδος  από  το  ευρώ;  Προβάλλουμε  τη  μοναδική 
ελπιδοφόρα και ρεαλιστική διέξοδο, με οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης για 
απόρριψη των οποιωνδήποτε εναλλακτικών αντιλαϊκών αστικών πολιτικών,  τη 
ρήξη  με  την  εξουσία  του  κεφαλαίου  και  την  ΕΕ,  σε  συμπαράταξη  και 
συσπείρωση με το ΚΚΕ. Στις σημερινές συνθήκες η δράση του ΚΚΕ φωτίζει την 
αναγκαιότητα και το δρόμο της εργατικής λαϊκής εξουσίας. 

Σύντροφοι και φίλοι
Η  αντοχή  και  ικανότητα  του  ΚΚΕ  ως  ΚΟΜΜΑΤΟΣ  ΠΑΝΤΟΣ  ΚΑΙΡΟΥ  είναι 

προϋπόθεση για να αναδειχθούν όλες οι αρετές της εργατικής τάξης ως τάξης 
απελευθερώτριας  από  την  εκμετάλλευση,  την  κρίση  και  τον  ιμπεριαλιστικό 
πόλεμο, μαζί με τους συμμάχους της.
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Για αυτό, βαδίζοντας προς τα 100 χρόνια του το ΚΚΕ έχει θέσει ως στόχο και 
επιδιώκει  να ενισχυθεί  η  ικανότητά του σε όλα τα επίπεδα,  σε κάθε χώρο και 
κλάδο εργασίας, σε κάθε πόλη και χωριό ώστε: Να πρωτοστατεί στην ανάπτυξη 
αγώνων διεκδίκησης χωρίς να αποσπά αυτή τη δράση από τη ζύμωση και πάλη 
για  την  ιστορική  αποστολή  της  εργατικής  τάξης,  την  κατάργηση  των 
εκμεταλλευτικών κοινωνικών σχέσεων. Να συνδέει κάθε οικονομικό και πολιτικό 
αγώνα και κάτω από οποιονδήποτε συσχετισμό με το κύριο πολιτικό καθήκον, 
την  πάλη  για  την  επαναστατική  εργατική  εξουσία.  Να  αποκρούει  την 
αντικομμουνιστική επίθεση και να επαγρυπνεί.

Συντρόφισσες και σύντροφοι. Προχωράμε μπροστά.

Με  ιστορική  αισιοδοξία.  Με  πίστη  στην  εργατική  τάξη  και  την  πρωτοπόρα 
θεωρία  μας. Τιμάμε  όλους  τους  αγωνιστές  του  αντιφασιστικού  και 
αντιιμπεριαλιστικού αγώνα. Τους μαχητές του Κόκκινου Στρατού, της Σοβιετικής 
Ένωσης.  Τους  αγωνιστές  του  ΕΑΜ,  ΕΛΑΣ,  ΕΠΟΝ,  ΟΠΛΑ,  ΕΛΑΝ,  Εθνικής 
Αλληλεγγύης.

 Είμαστε σίγουροι. Η τελική νίκη θα είναι των λαών!
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