
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

 

73 τρόνια από ηη Μεγάλη Ανηιθαζιζηική Νίκη ηων Λαών 

 
Η 9η Μάη εμπνέει ηοσς λαούς και ηοσς διδάζκει πίζηη ζηη 

δύναμή ηοσς 
 

  

«"Κάθε άνθπωπορ πος αγαπά ηην ελεςθεπία, σπωζηάει ηόζα ζηον Κόκκινο Σηπαηό, πος δε θα μποπούζε ποηέ 

να ηα ξεπληπώζει..." (Δ. Υέκηλγνπετ). 

 

Σηκάκε ηελ 9ε Κάε, πνπ είλαη θαηαγεγξακκέλε ζηελ Ηζηνξία σο ε κέξα ηεο ιήμεο ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ 
θαη ηεο Κεγάιεο Αληηθαζηζηηθήο Λίθεο ησλ Ιαώλ, ζε πείζκα όζσλ επηρεηξνύλ λα παξαραξάμνπλ ηελ Ηζηνξία, 
γηα λα μεράζνπλ νη ιανί θαη θπξίσο νη λεόηεξεο γεληέο ηελ Αληηθαζηζηηθή Λίθε θαη ηα ηζηνξηθά δηδάγκαηα πνπ 

απνξξένπλ απ' απηήλ. 

Σηκάκε όζνπο αγσλίζηεθαλ, όζνπο ζπζηάζηεθαλ, όζνπο έδξαζαλ κε θάζε ηξόπν ελάληηα ζην λαδηζηηθό - 
θαζηζηηθό ηκπεξηαιηζηηθό "Αμνλα" Γεξκαλίαο - Ηηαιίαο - Ηαπσλίαο θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο. Σηκάκε ηε δξάζε 

ησλ Θνκκνπληζηηθώλ Θνκκάησλ, πνπ εγήζεθαλ ησλ εζληθναπειεπζεξσηηθώλ θαη αληηθαζηζηηθώλ θηλεκάησλ. 

Ο Β' Παγθόζκηνο Πόιεκνο, όπσο θαη ν Α', ήηαλ θαη απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο όμπλζεο ησλ αληηζέζεσλ θαη 
αληαγσληζκώλ αλάκεζα ζηα θαπηηαιηζηηθά θξάηε γηα ην μαλακνίξαζκα ηνπ θόζκνπ. Θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο 
πνπ όμπλε πεξηζζόηεξν ηηο ελδντκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο ήηαλ ε ύπαξμε ηεο ΔΓ (Δλσζε νβηεηηθώλ 
νζηαιηζηηθώλ Γεκνθξαηηώλ). Θνηλόο ζηόρνο όισλ ησλ θαπηηαιηζηηθώλ θξαηώλ, θαζηζηηθώλ θαη κε, ήηαλ ε 

ζπληξηβή ηνπ πξώηνπ εξγαηηθνύ θξάηνπο ζηνλ θόζκν, ηεο ΔΓ. 

ήκεξα, 73 ρξόληα από ηε ιήμε ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πάιη νη ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί νμύλνληαη 
ζε όιν ηνλ θόζκν, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή καο, κε επίθεληξν ηηο πινπηνπαξαγσγηθέο πεγέο θαη ηνπο δξόκνπο 
Δλέξγεηαο. Απηό απνδεηθλύεηαη απ' ηνπο δεθάδεο ηνπηθνύο θαη πεξηθεξεηαθνύο πνιέκνπο, απ' ηηο 
ηκπεξηαιηζηηθέο επεκβάζεηο, κε ζύκαηα ηνπο ιανύο θαη κε ρηιηάδεο πξόζθπγεο θαη μεξηδσκέλνπο. 
Δπηβεβαηώλεηαη όηη όηαλ νη αληηζέζεηο ησλ κνλνπσιίσλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ αγνξώλ θαη ηελ θεξδνθνξία ηνπο 
δελ κπνξνύλ λα ιπζνύλ κε "εκπνξηθνύο πνιέκνπο", αληηιατθά κέηξα, κε εύζξαπζηνπο ζπκβηβαζκνύο ζην 
πιαίζην κηαο ηκπεξηαιηζηηθήο "εηξήλεο", ιύλνληαη κε ηνλ ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν. Οη ιανί πξέπεη λα 
επαγξππλνύλ, λα δπλακώζνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο, ηελ θνηλή πάιε, θαζώο κεγαιώλνπλ νη θίλδπλνη 

εθδήισζεο ελόο πην γεληθεπκέλνπ πνιέκνπ, κε ηελ εκπινθή θαη ηεο Διιάδαο. 

 

 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ έρεη κεγάιεο επζύλεο, γηαηί παξαζέξλεη ηε ρώξα αθόκε πην βαζηά ζ' απηό ην 
καθειεηό, γηα ινγαξηαζκό ηνπ εγρώξηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ, αθνινπζώληαο ηελ πνιηηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ 
αληηιατθώλ θπβεξλήζεσλ ηεο ΛΓ θαη ηνπ ΠΑΟΘ. Δρεη κεηαηξέςεη ηε ρώξα ζε ΛΑΣΟηθό νξκεηήξην, έρεη 
πξνρσξήζεη ζηελ αλαβάζκηζε θαη επέθηαζε ησλ ακεξηθαλνΛΑΣΟηθώλ βάζεσλ ζηελ Διιάδα, ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαπάιε γηα ηε κνηξαζηά ηεο "ιείαο". 

Ζ ζπκβνιή ηεο νβηεηηθήο Δλσζεο ζηελ Αληηθαζηζηηθή Λίθε θαη ηε ζπληξηβή ηνπ λαδηζκνύ - θαζηζκνύ ήηαλ 
θνξπθαία, κε πεξηζζόηεξνπο από 20 εθαηνκκύξηα λεθξνύο, ηε ζηηγκή πνπ νη ληθήηξηεο θαπηηαιηζηηθέο ρώξεο 
ηνπ Α' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ παξείραλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία, κε ζθνπό λα ηελ 

αμηνπνηήζνπλ σο δύλακε θξνύζεο ελάληηα ζηε νβηεηηθή Δλσζε. 

Οη ληθεθόξεο κάρεο ηνπ Θόθθηλνπ ηξαηνύ απέδεημαλ ηελ αλσηεξόηεηα ηνπ ζνζηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, ηεο 
εξγαηηθήο εμνπζίαο, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ κέζσλ παξαγσγήο θαη ηνπ θεληξηθνύ 
ζρεδηαζκνύ ηεο νηθνλνκίαο. Υάξε ζ' απηά ηα πιενλεθηήκαηα κπόξεζε ε νβηεηηθή Δλσζε λα γίλεη κηα ηζρπξή 

νηθνλνκηθή δύλακε θαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ αμηόκαρν ιατθό ζηξαηό. 

Ζ Ηζηνξία απηή, πνπ γξάθηεθε κε ην αίκα ησλ ιαώλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα "μαλαγξαθηεί", ηδηαίηεξα κεηά ηε 

λίθε ηεο αληεπαλάζηαζεο ζηηο πξώελ ζνζηαιηζηηθέο ρώξεο. 

ηελ παξαράξαμε ηεο Ηζηνξίαο πξσηνζηαηεί ε Δπξσπατθή Δλσζε, πνπ θαζηέξσζε ηελ 9ε ηνπ Κάε σο "Κέξα 
ηεο Δπξώπεο", ελώ ηαπηόρξνλα πξνσζεί ηνλ αληηθνκκνπληζκό, ηελ ηαύηηζε ηνπ θνκκνπληζκνύ κε ηνλ 
θαζηζκό. Σα Θνκκνπληζηηθά Θόκκαηα θαη ζύκβνια απαγνξεύνληαη ζε κηα ζεηξά από ρώξεο, αγσληζηέο 

δηώθνληαη, ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή απνθαζίζηαληαη νη λαδηζηέο, ηα Δο-Δο. 

ην παηρλίδη ηεο παξαράξαμεο ζπκκεηέρεη θαη ε θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ, θαζώο ζπγρέεη ζθόπηκα θαη 
αληζηόξεηα ηελ επέηεην ηεο Αληηθαζηζηηθήο Λίθεο κε ηε "Κέξα ηεο ΔΔ". Πξνζπαζεί λα πείζεη ην ιαό όρη κόλν 
όηη ε ηκπεξηαιηζηηθή ζπκκαρία ηεο ΔΔ είλαη κνλόδξνκνο, αιιά θαη όηη κπνξεί λα δηνξζσζεί κε δηαπξαγκαηεύζεηο 

γηα λα επηζηξέςεη δήζελ "ζηηο θαιέο ηεο ξίδεο". 



 

 

Ζ Ηζηνξία ηεο Αληηθαζηζηηθήο Λίθεο ησλ Ιαώλ, ζπλνιηθά 
ηνπ Β' Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απνδεηθλύεη πεξίηξαλα θαη 
αλεμίηεια πσο ν λαδηζκόο - θαζηζκόο είλαη γέλλεκα - 
ζξέκκα ηνπ ίδηνπ ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σα 
θαζηζηηθά - λαδηζηηθά θόκκαηα αλαξξηρήζεθαλ ζηελ 
εμνπζία κε ηε ζηήξημε ησλ κνλνπσιίσλ. Δπηβεβαηώλεηαη 
πσο κόλν ην εξγαηηθό - ιατθό θίλεκα, κηα ηζρπξή Θνηλσληθή 
πκκαρία, πνπ έρεη ζηόρν ηελ εξγαηηθή εμνπζία, κπνξεί λα 
αληηκεησπίζεη θαη λα μεξηδώζεη ηνλ θαζηζκό, λα 
απνκνλώζεη ηε λαδηζηηθή Υξπζή Απγή θαη ηελ εγθιεκαηηθή 
δξάζε ηεο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη ηηο γεηηνληέο. 
Απέδεημε όηη ε πάιε γηα ηα θπξηαξρηθά δηθαηώκαηα, ελάληηα 
ζηελ μέλε εηζβνιή θαη θαηνρή, είλαη αλαπόζπαζηα δεκέλε 
κε ηελ πάιε γηα αλάπηπμε ζε όθεινο ηνπ ιανύ, κε 
εξγαηηθή εμνπζία, γηα λα εθιείςνπλ νξηζηηθά νη αηηίεο πνπ 
γελλνύλ ηνπο πνιέκνπο. 

Ζ Κεγάιε Αληηθαζηζηηθή Λίθε εκπλέεη ηνπο ιανύο, ηνπο 
δηδάζθεη πίζηε ζηε δύλακή ηνπο. Απηήλ ηε δύλακε 
κπνξνύλ θαη πξέπεη ζήκεξα λα δνθηκάζνπλ γηα λα 
απαιιαγνύλ απ' ηα κλεκόληα δηαξθείαο, ηε θηώρεηα, ηελ 
αλεξγία. Γηα λα απεκπιαθεί ε Διιάδα από ηνπο 
ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο, λα απνδεζκεπηεί από ην ΛΑΣΟ 
θαη ηελ ΔΔ, λα θιείζνπλ όιεο νη μέλεο ζηξαηησηηθέο βάζεηο 

ζηε ρώξα. 

Γελ μερλάκε όηη ν θαζηζκόο είλαη δεκηνύξγεκα ηνπ 
θεθαιαίνπ θαη κνξθή άζθεζεο ηεο αζηηθήο εμνπζίαο, ηνπ 
κνλνπσιηαθνύ θαπηηαιηζκνύ, ηνπ ηκπεξηαιηζκνύ θαη ε πάιε 
ελάληηά ηνπ είλαη ζπλεπήο θαη απνηειεζκαηηθή κόλν αλ 

ρηππά ηα κνλνπώιηα θαη ηελ εμνπζία ηνπο». 

     

Αηαιάληεπηα ζπλερίδνπκε ζηελ πξώηε γξακκή, κε ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ην ιαό, ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθό 

πόιεκν, ελάληηα ζην ζύζηεκα πνπ ηνλ γελλά, γηα ηελ νξηζηηθή λίθε ησλ Ιαώλ». 
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