
Συντρόφισσες και σύντροφοι,  
Φίλες και φίλοι, 

Δίνουμε για άλλη μια χρονιά το παρόν σε αυτόν εδώ τον τόπο, που σημαδεύτηκε ανεξίτηλα 
από τον ηρωισμό και τη θυσία των 7 ΕΛΑΣιτών και ΕΠΟΝιτών που έδωσαν σκληρή μάχη με τον 
κατακτητή και τους συνεργάτες του και έπεσαν περικυκλωμένοι από τον εχθρό. Σε άλλη μία γωνιά 
της Καισαριανής που είναι δεμένη με τον τιτάνιο αγώνα του λαού της πόλης μας ενάντια στο 
φασισμό, την ντόπια και ξένη αντίδραση.  

Στεκόμαστε προσοχή μπροστά στους χιλιάδες λαϊκούς αγωνιστές της αντίστασης, του ΕΑΜ, 
του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, του ΔΣΕ, που δεν συμβιβάστηκαν, επέλεξαν να δώσουν τα πάντα, μέχρι και 
την ίδια τους τη ζωή, στην πάλη για τη λευτεριά του λαού και την κοινωνική απελευθέρωση. 

Μπροστά στους 217 καταγεγραμμένους Καισαριανιώτες -και πόσους ακόμα ανώνυμους- που 
θυσιάστηκαν την περίοδο της κατοχής, τους 5000 νεκρούς της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας που 
έπεσαν σε μάχες και εκτελέσεις. 

Αντλούμε πολύτιμα διδάγματα από τη λαϊκή εποποιία της δεκαετίας του ’40 για τις επιτυχίες, 
της νίκες αλλά και τις αδυναμίες, τα λάθη κατά τη διεξαγωγή της πάλης, έχοντας πλήρη 
συναίσθηση και πίστη ότι και η ιστορία της νέας γενιάς θα γραφτεί με αγώνες, δύσκολους 
κοπιαστικούς αλλά αναγκαίους για να πάει μπροστά η ζωή. 

 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,  

Φίλες και φίλοι, 

Από την άνοιξη του 1944 και έπειτα από 4 χρόνια κατοχής, η ώρα της απελευθέρωσης πλησίαζε με σιγουριά.   

Οι ορδές του φασισμού, που λίγα μόλις χρόνια πριν διέσχιζαν σαν θύελλα απ΄ άκρη σ' άκρη την Ευρώπη, γνώριζαν 
τη μία ήττα μετά την άλλη. Τρέπονταν σε φυγή μπροστά στην ορμή και την αποφασιστικότητα του ηρωικού Κόκκινου 
Στρατού. 

Στην Ελλάδα ο ΕΛΑΣ παλεύει ηρωικά και σφυροκοπά τον εχθρό σε όλη τη χώρα. Στην Αθήνας και στον Πειραιά 
δίνονται πραγματικές μάχες από τα πρότυπα τάγματα του ΕΛΑΣ έχοντας στο πλευρό τους χιλιάδες νέους και νέες της 
ΕΠΟΝ. Στην αδούλωτη Αθήνα με εντολή του ΕΑΜ ξεσπά ισχυρότατο κύμα απεργιών, συλλαλητηρίων και διαδηλώσεων 
κατά της τρομοκρατίας, για τη ματαίωση της καινούργιας προσπάθειας των χιτλερικών για επιστράτευση. Η τιμή της 
οργάνωσης και της καθοδήγησης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ανήκει στο ΚΚΕ, που υπήρξε και ο κύριος 
αιμοδότης του.  

Μπροστά στο «πλήρωμα του χρόνου» που πλησίαζε, οι φασίστες κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους 
δείχνουν το πιο κτηνώδες τους πρόσωπο. Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1944, πληθαίνουν τα αντίποινα, τα μπλόκα, 
οι εκτελέσεις.  

Η πόλη μας η Καισαριανή, και ο αδούλωτος λαός της βρέθηκε στο μάτι αυτής λαίλαπας. Μέσα σε διάστημα λίγων 
μόνο μηνών δίνονται 49 μάχες με τον κατακτητή και το χώμα της ποτίζεται από τις εκτελέσεις εκατοντάδων αγωνιστών 
στο «Θυσιαστήριο της Λευτεριάς» με αποκορύφωμα την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών την Πρωτομαγιά του 44, λίγες 
δηλαδή μόλις ημέρες πριν τη μάχη που δόθηκε σε αυτή εδώ την περιοχή.  

 



[ Η ΜΑΧΗ ] 

Στα μέσα Ιούνη από πληροφορία αποκαλύπτεται σχέδιο του εχθρού για μεγάλη επίθεση στην Καισαριανή, για να 
κάψει τις παράγκες μαζί με το λαό και το στρατό της. 

Ολόκληρο το Α΄ Σώμα Στρατού του ΕΛΑΣ (ο ΕΛΑΣ της Αθήνας) προετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη. Οι πολιτικές 
οργανώσεις ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, Εθνική Αλληλεγγύη, προετοιμάζουν το λαό για να πάρει μέρος στη μάχη δίπλα στον ΕΛΑΣ. 
Ολόκληρη η ΚΟΑ κινητοποιείται. Οι γραμματείς των ΚΟΒ του ΚΚΕ αναλαμβάνουν επικεφαλής ομάδων του ΕΛΑΣ για να 
ενισχύσουν τα στελέχη των λόχων σε άμυνα μέχρι τέλους.  

Την κύρια επιχείρηση διευθύνουν γερμανοί αξιωματικοί με βοηθό τον Διοικητή των Ταγμάτων Ασφαλείας 
Πλυτζανόπουλο. Επιστρατεύουν 2 λόχους γερμανούς, 1500 γερμανοτσολιάδες, μπουραντάδες κι άλλους.  

80 ΕΛΑΣίτες σε τάγμα 3 λόχων είναι οι φρουροί της Καισαριανής, με καπετάνιο του 3ου τάγματος τον Ορέστη 
Μακρή. Ο ΕΛΑΣ διαθέτει ακόμη 50 άντρες από νότια κι άλλους 70 που θα καθυστερήσουν τον εχθρό. Ο γραμματέας 
της ΚΟΒ Καισαριανής του ΚΚΕ Απόλλων Δαυλάκος [«Άρης”»] αναλαμβάνει μια ομάδα. 

Ο εχθρός εμφανίζεται από όλα τα σημεία στις 4 το απόγευμα της 15ης Ιούνη και χτυπάει συντονισμένα από παντού. 

Δεν προχωρούν μέσα στη συνοικία. Μπαίνουν στα σπίτια, ληστεύουν, δέρνουν, συλλαμβάνουν. Μαζί τους έχουν 3 
κουκουλοφόρους, που δείχνουν τους αγωνιστές. Σχεδόν όλες τους οι δυνάμεις μέχρι το σούρουπο ασχολούνται με 
ληστείες στα σπίτια, με συλλήψεις, με ξυλοδαρμούς απάνθρωπους των πολιτών και των γυναικών. Εκτελούν 18. 

Το σούρουπο ο ΕΛΑΣ επιτίθεται ξαφνικά από την πλατεία της Παναγίτσας και από τα πλάγια, δηλαδή από τις 
παράγκες της κεντρικής Καισαριανής. Χρησιμοποιούνται οι δυνάμεις του 1ου λόχου. Το χτύπημα είναι ξαφνικό. Βρίσκει 
τους τσολιάδες και τους χωροφύλακες κουρασμένους από το πολύωρο αιματηρό όργιό τους στην Κάτω Καισαριανή και 
τους προκαλεί σοβαρές απώλειες (γύρω στους 25 νεκρούς και τραυματίες). 

Ο κλοιός του εχθρού σκορπίζει κι ο Πλυτζανόπουλος λυσσασμένος τηλεφωνεί στον πρωθυπρουργό Ράλλη και του 
ζητάει άδεια να βάλει φωτιά στην Καισαριανή. Αποφασίζει τελικά να εξαπολύσει επίθεση για την κατάληψη της 
Καισαριανής. Εκτελούν άλλους 7. Είναι περίπου 9 το βράδυ. Δημιουργούν σφήνα στην κεντρική λεωφόρο και 
προχωρούν προς την πλατεία της Παναγίτσας.  

Τώρα μπαίνει στη μάχη και ο 2ος λόχος του ΕΛΑΣ (της Άνω Καισαριανής). Tο ΕΛΑΣίτικο χτύπημα ηλέκτρισε το λαό 
της Καισαριανής. Πίσω απ’ τις γραμμές, μέσα στα στενά των φτωχόσπιτων, ο λαός, άνδρες -γυναίκες, παιδιά, βγαίνουν 
στους δρόμους, τραγουδούν, καταριούνται τους δολοφόνους. Τα χωνιά δημιουργούν πανδαιμόνιο, δίνουν κουράγιο 
στους ΕΛΑΣΙΤΕΣ...  

Ο εχθρός κάνει δυο-τρεις προσπάθειες να στραφεί προς τις παράγκες. Δέχεται γερά χτυπήματα από τους δύο 
ΕΛΑΣίτικους λόχους και έχει σοβαρές απώλειες.  

Ύστερα από 4 ώρες σκληρής μάχης με ολόκληρη τη διλοχία της Καισαριανής κατορθώνει ο εχθρός να την 
απωθήσει. Εκεί τραυματίζεται κι αιχμαλωτίζεται ο Γιώργος Πολεμαρχάκης, που εκτελείται. Ενώ ο Άρης Δαυλάκος με τη 
δική του ομάδα αναγκάζεται, κάτω από την πίεση του εχθρού, να υποχωρήσει πέρα από τα τελευταία σπίτια της 
Καισαριανής και να βρεθεί στα νταμάρια. Δεν υπάρχει πλέον διαφυγή…  

Τα ξημερώματα της 16ης Ιούνη η εγκλωβισμένη ομάδα του Δαυλάκου κυκλώνεται από εκατοντάδες 
γερμανοτσολιάδες. Δίνει σκληρή μάχη που κρατάει αρκετή ώρα. Μαζί του είναι οι: Πρόδρομος Αδραμίτογλου, 
Σωτήρης Βενιέρης, Ανδρέας Κρυσταλλάκος, Μιχάλης Μενεγάκης, Νίκος Νταλιάνης και Στέφανος Τσάφος. 
Πέφτουν ηρωικά στη μάχη, αφού προκαλούν πολλές απώλειες στον εχθρό. Ο Στέφανος Τσάφος αιχμαλωτίζεται 
τραυματίας. Κατά τις 9 το πρωί μια κουστωδία από γερμανοτσολιάδες τον σέρνει στη λεωφόρο. Μέσα σε φωνές και 
βλαστήμιες διαλαλούν πως εξόντωσαν όλους τους ΕΛΑΣίτες στο βουνό.  

Η είδηση κυκλοφορεί σαν αστραπή στην Καισαριανή. Σ’ ένα ύψωμα κάτω απ’ τον Ταξιάρχη, βρίσκουν λίγο 
αργότερα το Δαυλάκο και την ομάδα του γαζωμένους απ’ τις σφαίρες και πλημμυρισμένους στο αίμα. 
Μαζεύεται κόσμος που θρηνεί για τους νεκρούς και τους εκτελεσμένους. Καταριέται τους ταγματαλήτες.  

Ο Απόλλων και ο Νίκος Νταλιάνης τάφηκαν στο ύψωμα όπου έπεσαν νεκροί... Οι υπόλοιποι τέσσερις τάφηκαν 
από τους γονείς τους στο νεκροταφείο της Καισαριανής. Την ίδια μέρα βρέθηκαν στο νεκροταφείο Καισαριανής 
κυριολεκτικά κομματιασμένοι ο Κυριάκος Φερεντίνος και ο Γερμανός Χατζηνόπουλος. 

Ο Στέφανος Τσάφος, εκτελείται κατά την ανάκρισή του στο Γουδί. Μαζί με τον αδελφό του Μανώλη και 
άλλους Καισαριανιώτες, είχαν βρεθεί στην πρώτη σύσκεψη που οργάνωσε ο Άρης Βελουχιώτης στην Αθήνα 
με σκοπό την έναρξη του ένοπλου αγώνα ήδη από το Μάη του 1941. Ο Μανώλης Τσάφος θα ακολουθήσει τον 
πρώτο καπετάνιο του ΕΛΑΣ μέχρι το τέλος και θα σκοτωθεί λίγες ημέρες πριν από εκείνον σε ενέδρα.  

Αντί να φοβίσει και να αποθαρρύνει… το αίμα των ηρώων της Καισαριανής έγινε σημαία της πάλης για την 
απελευθέρωση. 



Τις επόμενες ημέρες το Εργατικό ΕΑΜ με επικεφαλής τους κομμουνιστές στα εργοστάσια οργανώνει απεργίες 
απαιτώντας να σταματήσουν τα χιτλερικά μπλόκα και οι επιδρομές στις συνοικίες τη Αθήνας.  

Καινούργια μέλη μπαίνουν στο ΚΚΕ, αναπτύσσεται το ΕΑΜ, δυναμώνει ο ΕΛΑΣ. 

 

[ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ] 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,  

Φίλες και φίλοι, 

Αυτοί που αγωνίστηκαν για να απελευθερώσουν την Ελλάδα, μη λογαριάζοντας θυσίες και κόπους, πάλευαν 
παράλληλα με την απελευθέρωση από τον κατακτητή και για την κοινωνία των αναγκών και των ονείρων 
τους. Αυτή που θα κατοχύρωνε το δικαίωμα στη δουλειά, στη μόρφωση, στον ελεύθερο χρόνο και θα 
απαγόρευε την πείνα, την φτώχια, την ανεργία. Αυτό ήταν το κίνητρο που έδωσε δύναμη σε αυτό τον αγώνα, 
που δεν δόθηκε για να γυρίσουνε τα πράγματα στα παλιά. Λαοκρατία έλεγε το ΕΑΜ, μια κοινωνία που θα 
εξασφαλίζει ότι ο λαός που παράγει τον πλούτο, θα τον δικαιούται και θα τον απολαμβάνει.  

Στη μάχη γί αυτή την υπόθεση αφιερώθηκαν τα καλύτερα παιδιά του εργαζόμενου λαού μας. Τα ‘δωσαν όλα. Όχι 
αψήφιστα, όχι τυχαία, όχι μάταια. Λογάριασαν το κόστος και το πλήρωσαν. Δεν ξεγελάστηκαν και δεν έκαναν πίσω. 
Διάλεξαν συνειδητά, τα όπλα κι όχι τις αλυσίδες. Ένοιωσαν τη δύναμη που όμοιά της δεν έχει: του οργανωμένου κι 
αποφασισμένου λαού που διεκδικεί την εξουσία, με το Κομμουνιστικό Κόμμα της οδηγό. 
 

[ Για την παραχάραξη της ιστορίας ] 

Φίλοι και φίλες, 

Η ηρωική ιστορία του εργατικού-λαϊκού κινήματος αποκαλύπτει τις ανεξάντλητες δυνάμεις που μπορεί να 
αντλήσει ο λαός από την πάλη και τα ιδανικά της κοινωνικής απελευθέρωσης. 

Αποκαλύπτει την επίπονη και βασανιστική, τη γεμάτη θυσίες δράση που απαιτήθηκε για να κατακτηθούν 
δικαιώματα και ελευθερίες. Ότι στο λαό τίποτα δεν χαρίστηκε και πως τίποτα δεν είναι αυτονόητο ότι θα 
διατηρηθεί χωρίς πάλη. 

Η μελέτη αυτής της Ιστορίας υπήρξε πάντα εφόδιο για το λαό. Αυτό το ξέρουν οι εχθροί του και παίρνουν τα 
μέτρα τους. 

Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΕ σπαταλά εκατομμύρια για το ξαναγράψιμο της Ιστορίας, με ιδιαίτερη στόχευση στη 
νεολαία. 

Αποτελεί πραγματική ύβρη, το ανιστόρητο κατασκεύασμα της θεωρίας των «δύο άκρων», που αποτελεί επίσημη θέση 
της ΕΕ, όπου εξομοιώνεται η πιο απάνθρωπη, αντιδραστική ιδεολογία-ο φασισμός- με ότι πιο προοδευτικό γνώρισε ο 
ανθρώπινος νους. Τη θεωρία για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, το Σοσιαλισμό-
Κομμουνισμό. Όπου εξομοιώνονται οι χιλιάδες εκτελεσμένοι κομμουνιστές με τους δολοφόνους τους. 

Η ΕΕ είναι αυτή που θέλει να σβήσει από τη μνήμη των λαών την κόκκινη σημαία στο Ράιχσταγκ, την προσφορά των 
Κομμουνιστικών Κομμάτων στη συντριβή του ναζισμού στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, το συμβολισμό της 9ης Μάη ως 
μέρας της Αντιφασιστικής Νίκης των Λαών. 

Από κοντά διάφοροι οπορτουνιστές ιστορικοί της διαστρέβλωσης και της λαθολογίας, επιστήμονες σε εισαγωγικά, που 
«ως δια μαγείας» βρίσκουν πάντα στασίδι στα πάνελ και τα ιστορικά αφιερώματα, που προσπαθούν να μειώσουν την 
αξία των αγώνων, να λοιδορήσουν τους αγωνιστές και την ανιδιοτέλειά τους. Εξυμνούν την υποταγή, φτάνοντας στο 
σημείο να δικαιολογήσουν τις θηριωδίες του φασισμού ως φυσικό τάχα επακόλουθο της δράσης του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ 
στη χώρα μας και των άλλων αντιστασιακών οργανώσεων στην Ευρώπη. Γνωστά πονήματα βγαλμένα από τα 
εγχειρίδια της αντίδρασης των δεκαετιών του 50 και του 60! 

Όλοι αυτοί δεν έχουν τα μάτια στο παρελθόν. Στοχεύουν στο μέλλον! Γιατί τρέμουν το παράδειγμα του 
χειραφετημένου λαού που είναι ικανός να κάνει το αδύνατο δυνατό. 

Στο μέλλον στοχεύουν και όσοι προσπαθούν, όπως η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, να παρουσιάσουν τους κομμουνιστές 
επαναστάτες, τους αγωνιστές, ως "αβλαβές εικόνισμα", για να μπορούν να "χωράνε" βολικά στην ιστορία όλοι και όλα. 
Να χρησιμοποιούν το όνομά τους ως άλλοθι στην αντιλαϊκή πολιτική , μάλιστα δήθεν στο όνομα της αριστεράς, να 
ξεπλένουν τους δολοφόνους του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ, και την ίδια ώρα να καλούν υποκριτικά σε προοδευτικό 
μέτωπο και αγώνα ενάντια στην ακροδεξιά που σηκώνει κεφάλι. 

  



Φίλοι και φίλες, 

75 χρόνια έχουν περάσει από τη μάχη της Καισαριανής στις 15 και 16 Ιούνη του 1944. Μετράμε πάνω από 7 
δεκαετίες από τότε που τα οράματα του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, εμπνευσμένα από το παράδειγμα και τις 
κατακτήσεις του πρώτου εργατικού κράτους στην ανθρώπινη ιστορία, συντάραξαν την καρδιά και το μυαλό 
του λαού μας. 

Όπως και τότε έτσι και τώρα η ζωή αποδεικνύει ότι η πρόοδος είναι ταυτισμένη με τον ανυποχώρητο 
ταξικό αγώνα. Είναι ασυμβίβαστη με την ταξική εκμετάλλευση, αλλά και την εξαπάτηση και την κοροϊδία του 
λαού. 

Σήμερα, ακόμα περισσότερο από τότε, υπάρχουν όλες οι δυνατότητες οι εργαζόμενοι να απολαμβάνουν τον 
πλούτο που παράγουν. Η επιστήμη και η τεχνική δίνουν αφάνταστες δυνατότητες για να ζει ο άνθρωπος μια 
ευτυχισμένη ζωή, να εργάζεται λιγότερο, σε καλύτερες συνθήκες, ικανοποιώντας τις κοινωνικές του ανάγκες. 

Αντ’ αυτού, ο λαός της χώρας μας γνώρισε από πρώτο χέρι τα προηγούμενα χρόνια, τι σημαίνει καπιταλιστική κρίση. 
Γνώρισε αμέτρητες θυσίες για το ξεπέρασμά της σε όφελος της ντόπιας και ξένης πλουτοκρατίας. 

 Τα χρόνια της κρίσης του φόρτωσαν τρία μνημόνια. 

 Οι μισθοί και οι συντάξεις του πιασαν πάτο. 

 Οι Συλλογικές συμβάσεις καταργήθηκαν. 

 Η οργάνωση της απεργίας στον τόπο δουλειάς κηρύχθηκε σχεδόν παράνομη. 

 Έπειτα από αυτά του ζητάνε σήμερα να κάνει νέες θυσίες, στο όνομα πλέον της καπιταλιστικής 
«ανάπτυξης». Προσπαθούν να παρουσιάσουν ως μονόδρομο: 

 Την αντιλαϊκή πολιτική που υπηρετεί το σύστημα της αδικίας. 

 Τα μνημόνια διαρκείας, τη μόνιμη εποπτεία και τα ματωμένα πλεονάσματα. 

 Το αιματοκύλισμα των λαών της περιοχής και τα νέα καραβάνια προσφύγων. Τη μετατροπή του 
Αιγαίου σε θάλασσα νεκρών με τη σφραγίδα της ΕΕ. 

 Το να δίνεται γη και ύδωρ στους ιμπεριαλιστές από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με νέες συμφωνίες 
για να στηριχτούν οι πολεμικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή. 

 Τη φυλακή της ΕΕ των μονοπωλίων, που εντείνει την καταστολής σε όλες της χώρες, με τους 
τρομονόμους, το φακέλωμα, τη ποινικοποίηση της λαϊκής πάλης και τον ανοιχτό αντικομμουνισμό. 

Και όλα αυτά, προσπαθούν να μας πείσουν ότι γίνονται για το καλό μας. Ότι αυτό είναι πρόοδος! 

Πραγματικά προοδευτικό είναι ό, τι συμβάλλει στην κοινωνία για να πάει μπροστά. Και το μπροστά είναι ο 
λαός και η νεολαία να μπορούν να ζήσουν, να μορφωθούν, να δουλέψουν, όπως επιβάλλει η ανάπτυξη της 
γνώσης, της επιστήμης και της τεχνολογίας. 

Πραγματικά προοδευτική είναι η πρόταση εξουσίας του ΚΚΕ. Η Ελλάδα έχει έμπειρο εργατικό και επιστημονικό 
δυναμικό. Έχει τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες στο βιομηχανικό και αγροτικό τομέα, που μπορούν να 
εξασφαλίσουν τη λαϊκή ευημερία, την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αυτές, όμως, είτε υποτάσσονται στην 
κερδοφορία του κεφαλαίου είτε παραμένουν αναξιοποίητες, γιατί  δεν προσφέρονται,  για μεγάλο και γρήγορο κέρδος. 
Αυτό είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας και μπορεί να λυθεί με την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου, την 
κοινωνική ιδιοκτησία και τον κεντρικό σχεδιασμό, την αποδέσμευση από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.  

Κι αυτό το σχέδιο του ΚΚΕ συμφέρει το λαό γιατί μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες του. 

Αντίθετα, το σχέδιο της αστικών κομμάτων, της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ που σήμερα ξιφουλκούν για το ποιος θα 
βρίσκεται αύριο στο τιμόνι της διαχείρισης, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας του μεγάλου 
κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά του. 

 

Φίλοι και φίλες, 

Ανεξάρτητα από το ποιος θα βρεθεί στο τιμόνι της αστικής διαχείρισης η επόμενη ημέρα των βουλευτικών εκλογών 
στις 7 του Ιούλη, θα έχει για το λαό το ίδιο πρόσημο. Δεν θα φέρει την αποκατάσταση των απωλειών λόγω της κρίσης, 
δεν θα βάλει τέλος στα μέτρα που τσακίζουν τη ζωή και το μέλλον του. 

Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ ψηφίζουν, όλα αυτά τα χρόνια, τους εκατοντάδες αντιλαϊκούς νόμους από τη μία και τους 
νόμους υπέρ του κεφαλαίου, τις φοροαπαλλαγές, τα προνόμια στους εφοπλιστές, τα δωράκια στους 
φαρμακοβιομήχανους και πολλά ακόμα, από την άλλη.  

Στα επίσημα προγράμματά και των δύο προετοιμάζεται ήδη ο νέος γύρος της αντιλαϊκής επίθεσης. 

Μαζί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ δεσμεύονται ότι θα σταθούν «σπαθί» στις «υποχρεώσεις» της χώρας απέναντι στους 
ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 



 

Φίλοι και φίλες, 

Ξέρουμε ότι οι εκλογές δεν θα ανατρέψουν το σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα. Μπορούν όμως να 
ενισχύσουν το λαϊκό κίνημα σήμερα, βάζοντας φρένο στα χειρότερα και ανοίγοντας το δρόμο της ανατροπής. 

Σε αυτές τις εκλογές δεν κρίνεται ποια θα είναι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ ή αν η ΝΔ θα έχει 
αυτοδυναμία. Δεν κρίνεται ποια κόμματα θα είναι το συμπλήρωμα της επόμενης αντιλαϊκής κυβέρνησης. Σε 
αυτές τις εκλογές κρίνεται πόσο πιο δυνατός θα βγει ο λαός την επόμενη μέρα. Πόσο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ 
για να δυναμώσουν η αντίσταση, η αντεπίθεση, η ελπίδα και η προοπτική της κοινωνικής ευημερίας. 

Η δυσαρέσκεια μπορεί να καρπίσει, να γίνει δύναμη και πίστη ότι όλα μπορούν να αλλάξουν μόνο με στήριξη και 
μαχητική συμπόρευση με το ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ 365 μέρες το χρόνο είναι δίπλα στο λαό και στη νεολαία και εδώ θα 
μείνει, μπροστά σε κάθε μάχη και διεκδίκηση, μέχρι την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, σταθερά στην 
πρώτη γραμμή της διεκδίκησης, της πάλης, της αντίστασης. 

 

Συντρόφισσες και σύντροφοι,  

Φίλες και φίλοι, 

Εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε από τους αγώνες και τις θυσίες του λαϊκού κινήματος τη δεκαετία του 1940, 
προκειμένου με μεγαλύτερη ωριμότητα να αντιμετωπίσουμε τα καθήκοντα του παρόντος και του μέλλοντος. 

Δίνουμε υπόσχεση ότι θα κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας ώστε η φλόγα της αληθινής ιστορίας, να φωτίζει για 
πάντα το δρόμο της πάλης για μια κοινωνία χωρίς πια φασισμό και ιμπεριαλιστικούς πολέμους, χωρίς φτώχια και 
ανεργία, κρίσεις και εκμετάλλευση. 

Στις λίγες μέρες που απομένουν ως τις εκλογές στις 7 Ιούλη, δίνουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για να φτάσει το 
κάλεσμα του ΚΚΕ πλατιά, σε  χιλιάδες εργαζόμενους, ανέργους, νέους και νέες.  

Στους ανθρώπους του μόχθου και της βιοπάλης, που μπορεί με «βαριά καρδιά» να ψήφισαν τα προηγούμενα 
χρόνια κόμματα που τους απογοήτευσαν, αλλά δεν έδωσαν άφεση αμαρτιών στην αντιλαϊκή πολιτική ούτε λευκή 
επιταγή για τη συνέχεια. 

Σε όλους όσοι νιώθουν αριστεροί, προοδευτικοί και δεν κατέθεσαν, τις αξίες και τα ιδανικά τους στο σύστημα της 
εκμετάλλευσης, στους σχεδιασμούς της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. 

Στους εργαζόμενους που έκαναν πρώτη φορά το βήμα να στηρίξουν το ΚΚΕ στις πρόσφατες εκλογές.  

Στους νέους και τις νέες, στα «παιδιά της κρίσης», που συνάντησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια το ΚΚΕ και την ΚΝΕ 
στα σχολεία, τις σχολές, στις γειτονιές, σε χώρους δουλειάς, στον αγώνα για τη μόρφωση, τη δουλειά, τη ζωή που μας 
αξίζει, στον αγώνα ενάντια στο φασισμό και τη Χρυσή Αυγή. 

Η ψήφος στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η ψήφος που μετράει.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 23 Ιουνίου 2019 - ΚΟ Καισαριανής του ΚΚΕ  

Ομιλία για τη «Μάχη του Υμηττού» ] 

 


