
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

70 χρόνια από τη δολοφονία του Νίκου Νικηφορίδη

Συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια από την 5η του Μάρτη του 1951, όταν το μισαλλόδοξο μετεμφυ-
λιακό κράτος εκτέλεσε στο «συνήθη τόπο εκτέλεσης των λαϊκών αγωνιστών», πίσω από το Επτα-
πύργιο στη Θεσσαλονίκη, τον πρωτομάρτυρα του Ελληνικού Κινήματος Ειρήνης Νίκο Νικηφορί-
δη. Εκτελέστηκε μαζί με άλλους έξι μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, αγωνιστές για
την εθνική και κοινωνική απελευθέρωση του λαού. 

Ο Νίκος Νικηφορίδης, όταν εκτελέστηκε, ήταν ένας 23χρονoς νέος, που, παρά το νεαρό της ηλικί -
ας του, είχε προλάβει να πάρει μέρος στους εθνικοαπελευθερωτικούς και αντιφασιστικούς αγώνες
του λαού μας μέσα από τις γραμμές της ΕΠΟΝ, στην οποία εντάχθηκε σε ηλικία μόλις 15 ετών. Για
τη δράση του αυτή το αστικό κράτος τον εξόρισε αρχικά στην Ικαρία και στη συνέχεια στο κολα-
στήριο της Μακρονήσου. Παρά τα φρικτά βασανιστήρια δε λύγισε, δεν υπέγραψε δήλωση μετανοί -
ας και αποκήρυξης των ιδεών του. 

Μετά την απελευθέρωσή του από τη Μακρόνησο βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη,  όπου συνελήφθη
ξανά και δικάστηκε από στημένο στρατοδικείο. Η κατηγορία και η καταδίκη, με την οποία στήθηκε
στο εκτελεστικό απόσπασμα, ήταν «η συλλογή υπογραφών για την ειρήνη», η συλλογή υπογραφών
ενάντια στην εξάπλωση των ατομικών όπλων, μία καμπάνια του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης,
γνωστή ως «Έκκληση της Στοκχόλμης». Η απόφαση του στρατοδικείου ανέφερε, «…κατεδικάσθη
εις θάνατον ο αρχηγός του Δημοκρατικού Φιλειρηνικού Μετώπου Νέων και κομμουνιστής Νίκος
Νικηφορίδης». Καταδικάστηκε με βάση τον «Αναγκαστικό Νόμο 509» για δήθεν σύσταση παράνο-
μου μηχανισμού κατασκοπείας, Νόμο με τον οποίον δεκάδες χιλιάδες κομμουνιστές και άλλοι αντι-
φασίστες, λαϊκοί αγωνιστές οδηγήθηκαν στα εκτελεστικά αποσπάσματα, στις φυλακές και στις εξο-
ρίες.

Η απόφαση του δικαστηρίου ξεσήκωσε κύμα αντιδράσεων διεθνώς. Επιστολές προς την ελληνική
κυβέρνηση έστειλαν κορυφαίοι διανοούμενοι και επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Ο φυσικός Άλ-
μπερτ Αϊνστάιν, ο φιλόσοφος, αγωνιστής για την ειρήνη Μπέρτραντ Ράσελ, ο πρόεδρος του Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης Φρεντερίκ Ζολιό και η σύζυγός του Ιρέν Κιουρί, αντιφασίστες αγω-
νιστές και κάτοχοι του βραβείου Νόμπελ Χημείας και πολλοί άλλοι.

Η θυσία του Ν. Νικηφορίδη δε σταμάτησε εδώ και 70 χρόνια να φωτίζει τους αντιιμπεριαλιστικούς
– αντιπολεμικούς και φιλειρηνικούς αγώνες του λαού μας. Τους αγώνες για πυρηνικό αφοπλισμό,
ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τους πολέμους που γεννά, ενάντια στον ξεριζωμό και την προσφυ-
γιά, ενάντια στην εκμετάλλευση, για ειρήνη με κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα όλων των αν-
θρώπων. Ειδικά σήμερα, τους αγώνες για την ζωή και την υγεία του λαού μας, ενάντια στην συνεχή
υποβάθμιση και εγκατάλειψη του συστήματος υγείας, ενάντια στην απαξίωση των υγειονομικών,
γιατρών και νοσηλευτών.

Η θυσία του φωτίζει σήμερα και τους αγώνες της νεολαίας για μόρφωση και δουλειά, για ζωή με
δικαιώματα κι αξιοπρέπεια. Ειδικά στις μέρες μας που η κυβέρνηση, στα χνάρια των προκατόχων
της, έχει εξαπολύσει μία πρωτοφανή επίθεση ενάντια στα δικαιώματα του λαού και της νέας γενιάς,
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που επιστρατεύει κάθε μέρα τους κατασταλτικούς της μηχανισμούς για να τρομοκρατήσει και πα-
τάξει τη λαϊκή αντίδραση και αντίσταση.

Σήμερα, δυναμώνει απειλητικά η επιθετικότητα των μονοπωλίων, η αναζήτηση νέων πηγών κερδο-
φορίας οξύνει τις ενδοϊμπεριαλιστικές αντιθέσεις, τον ανταγωνισμό για το μοίρασμα των αγορών,
για τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών κι ενεργειακών πηγών, των δρόμων μεταφοράς υδρογο-
νανθράκων και εμπορευμάτων. Αυξάνει ολοένα και περισσότερο η απειλή νέων ιμπεριαλιστικών
πολέμων με θύματα τους λαούς. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ – με τη στήριξη όλων των κομμάτων του ευρωατλαντισμού – συνεχίζει πιστά
την πολιτική των προηγούμενων.  Μία πολιτική στενής πρόσδεσης στους δολοφονικούς οργανι-
σμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, συμβάλει
στην ενίσχυση των στρατιωτικών δομών της ΝΑΤΟϊκής λυκοσυμμαχίας. Στα χνάρια της προηγού-
μενης κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δίνει στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ νέες βάσεις και άλλες στρατιωτι-
κές υποδομές. Εμπλέκει τη χώρα στην επικίνδυνη αντιπαράθεση των ΗΠΑ – ΕΕ με τη Ρωσία και
την Κίνα, την μετατρέπει σε ορμητήριο ενάντια σε άλλους λαούς και σε στόχο απαντητικών χτυπη-
μάτων, δημιουργεί θανάσιμους κινδύνους για το λαό μας. Συνεχίζει τις δυσβάσταχτες ΝΑΤΟϊκές
στρατιωτικές δαπάνες, αφαιρώντας τα χρήματα από την υγεία, τη μόρφωση, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό. Συνεχίζει τη στενή συνεργασίας με το Ισραήλ, που σφαγιάζει καθημερινά το μαρτυρικό
λαό της Παλαιστίνης. 

Η αστική τάξη της Ελλάδας, με σκοπό την «γεωστρατηγική της αναβάθμιση», εμπλέκει τη χώρα σε
επικίνδυνο ανταγωνισμό με την αστική τάξη της Τουρκίας. Από κοινού δημιουργούν θανάσιμους
κινδύνους για τους λαούς και των δύο χωρών. Είναι πολύ ορατός ο κίνδυνος απώλειας κυριαρχικών
μας δικαιωμάτων.

Καλούμε την εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα, τις γυναίκες και τη νεολαία της χώρας μας να πυ-
κνώσουν  τις  γραμμές  του  αντιιμπεριαλιστικού  –  αντιπολεμικού  και  φιλειρηνικού  κινήματος.
Κόντρα στις πολεμοκάπηλες σημαίες των αστών να υψώσουν τη δική τους σημαία της συναδέλφω-
σης των λαών, της ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης, της φιλίας και της συνεργασίας. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα, απαιτώντας:
 Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις.
 Να κλείσει η βάση της Σούδας, να καταργηθούν οι βάσεις και τα Στρατηγεία του θανάτου,

να μη δημιουργηθεί καμία νέα βάση ή άλλη στρατιωτική υποδομή.
 Καμία συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους, καμία συμμετοχή των

Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
 Καμία αλλαγή των συνόρων και των Συνθηκών που τα καθορίζουν.
 Αποδέσμευση από τις λυκοσυμμαχίες του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Αθήνα, 5 Μάρτη 2021                                                             Το Γραφείο τύπου της ΕΕΔΥΕ
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