
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ Τ.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΚΕ  

ΓΙΑ ΤΑ 69 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ 

Πολύπλευρος κομμουνιστής, μαχητής της σκέψης και της δράσης 

Φέτος συμπληρώνονται 69 χρόνια από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη, που μαζί με 
τους συντρόφους του, το Μπάτση, τον Αργυριάδη, τον Καλούμενο, πήρε τη θέση του δίπλα 
στους αλύγιστους της ταξικής πάλης. 

Τιμούμε τους κομμουνιστές, τα μέλη και τους φίλους του Κόμματος, άλλους αγωνιστές που 
συμπορεύτηκαν με το ΚΚΕ και έμειναν αλύγιστοι στις εξορίες, τα εκτελεστικά αποσπάσματα, 
στην παρανομία, στις τεράστιες δυσκολίες του ένοπλου αγώνα, τόσο στην περίοδο της 
ΕΑΜικής Αντίστασης, όσο και στην πάλη του ΔΣΕ, την κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης 
στην Ελλάδα τον αιώνα που πέρασε. 

Τιμάμε στο πρόσωπο του Ν. Μπελογιάννη την ιστορία του εργατικού και κομμουνιστικού 
κινήματος στην Ελλάδα. Ο Μπελογιάννης αναδείχθηκε μέσα απ' την ηρωική πάλη του λαού 
μας, του ΚΚΕ. Ήταν σάρκα απ' τη σάρκα τους. Οι λαογέννητοι ηγέτες, σαν τον Μπελογιάννη, 
που έδωσαν και τη ζωή τους για την υπόθεση της εργατικής τάξης, του σοσιαλισμού, 
αποτελούν το ζωντανό παράδειγμα της αστείρευτης δύναμης που έχει η ταξική πάλη, όταν οι 
εκμεταλλευόμενοι και καταπιεσμένοι παίρνουν την τύχη και το μέλλον στα δικά τους χέρια. 
Αυτή είναι που γεννά την αντοχή, κάτω απ' όλες τις συνθήκες. Ήξερε τι τον περίμενε, ήξερε 
ότι μπορούσε αν ήθελε να κερδίσει τη ζωή του, με μια δήλωση αποκήρυξης του ΚΚΕ και των 
ιδεών του, αλλά έφτασε συνειδητά μέχρι την υπέρτατη θυσία. 

Γιατί αγαπούσε την εργατική τάξη, το λαό, είχε ακλόνητη πίστη στο Κόμμα και στην πάλη για 
μια κοινωνία απαλλαγμένη από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Όπως είπε και 
ο ίδιος στο στρατοδικείο: 

"Για το σκοπό αυτό, αγωνιζόμαστε και όταν χρειαστεί θυσιάζουμε και τη ζωή μας”. 

Οι αξίες και τα οράματα για τις οποίες έδωσε τη ζωή του ο Νίκος Μπελογιάννης, 
εξακολουθούν να εμπνέουν τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες. Ο ηρωισμός και η 
θυσία του αγκαλιάζουν το χθες και το σήμερα, αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη για τις 
ερχόμενες γενιές. 

Εμπνέουν τους σημερινούς αγώνες της εργατικής τάξης, της νεολαίας, της μικρομεσαίας 
αγροτιάς, της νεολαίας. Αγώνες που πρέπει να σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο, την 
άρχουσα τάξη των καπιταλιστών, το κράτος της, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες που 
στηρίζουν, την ΕΕ και το ΝΑΤΟ.  



Απέναντι στην πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι ανάγκες του κεφαλαίου, είναι κρίσιμο 
κάθε εργάτης, νέος, άνεργος, φτωχός αυτοαπασχολούμενος και αγρότης να μη μένει θεατής 
στους αντιλαϊκούς σχεδιασμούς που προετοιμάζουν νέα μέτρα στο Ασφαλιστικό, νέους 
δυσβάσταχτους φόρους, νέα προνόμια στους τραπεζίτες και θηλιά στο λαό με τα «κόκκινα» 
δάνεια, νέες ιδιωτικοποιήσεις, το τσάκισμα μισθών και μεροκάματων και άλλα πολλά! 

Σήμερα, λοιπόν, η καθημερινή δράση, ο καθημερινός αγώνας που αναπτύσσεται στο 
έδαφος των οξυμένων προβλημάτων του λαού μας, πρέπει να συμβάλει στη συγκέντρωση 
δυνάμεων, στοχεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του, να 
κατευθύνεται στην κατάργηση της καπιταλιστικής ιδιοκτησίας, στην κοινωνική ιδιοκτησία στα 
συγκεντρωμένα μέσα παραγωγής, τον κεντρικό σχεδιασμό, την εργατική - λαϊκή εξουσία. 

Γ ια την «υπόθεση» Μπελογιάννη πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί απ' την πλευρά της 
αστικής τάξης και του οπορτουνιστικού - σοσιαλδημοκρατικού χώρου. 

Απ' τη μια μεριά έχουμε την προσπάθεια να δικαιολογηθεί η εκτέλεση του Ν. Μπελογιάννη 
και κατ' επέκταση χιλιάδων ακόμα κομμουνιστών με το επιχείρημα της «παράνομης» 
δράσης τους, ότι όσα έκαναν στρέφονταν ενάντια στο «νόμο». Το τι είναι «δίκαιο» σε τελική 
ανάλυση δεν το καθορίζει η όποια νομοθεσία της κυρίαρχης τάξης. Στην Ιστορία της 
ανθρωπότητας είναι πολλές οι πράξεις που στρεφόμενες ενάντια στη «νομιμότητα» 
υπηρετούσαν ταυτόχρονα το δίκαιο των πολλών. Τέτοιες πράξεις ήταν ο ΕΑΜικός αγώνας 
ενάντια στους φασίστες κατακτητές και τους ντόπιους συνεργάτες τους, ήταν η 
αντιδικτατορική πάλη κατά τα χρόνια 1967 - '74 κ.α. 

Απ' την πλευρά του οπορτουνιστικού - σοσιαλδημοκρατικού χώρου, γίνεται χρόνια τώρα 
προσπάθεια να διαστρεβλωθεί η Ιστορία, να φέρουν τον Ν. Μπελογιάννη στα δικά τους 
μέτρα και ταυτόχρονα αξιοποιώντας το θυμικό (όπως πρωτοδίδαξε το ΠΑΣΟΚ) να 
πλασάρουν τον συμβιβασμό και την αντιλαϊκή πολιτική τους ως «συνέχεια» των 
αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας. 

 

Έχει ήδη απαντήσει ο Μπελογιάννης: 

«(...) Η ζωή μου συνδέεται με την Ιστορία του ΚΚΕ και τη δράση του (...) Δεκάδες 
φορές μπήκε μπροστά μου το δίλημμα: Να ζω προδίδοντας τις πεποιθήσεις μου, την 
ιδεολογία μου, είτε να πεθάνω, παραμένοντας πιστός σ' αυτές. Πάντοτε προτίμησα 
τον δεύτερο δρόμο και σήμερα τον ξαναδιαλέγω». 

Η πραγματική τιμή στη θυσία του Ν. Μπελογιάννη, στον αγώνα των χιλιάδων 
«Μπελογιάννηδων», είναι να βαδίζουμε στα δικά τους βήματα δίχως καμία επιφύλαξη, 
κόντρα στον συμβιβασμό και την υποταγή, χωρίς να υποτασσόμαστε στον σημερινό 
αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, για να βρουν δικαίωση τα όνειρα, να αναζωογονηθεί το 
εργατικό - λαϊκό κίνημα, να ξημερώσουν καλύτερες μέρες, ν' ανθίσει το γαρύφαλλο της 
νιότης και της ελπίδας. 

 

Η Τομεακή Επιτροπή Ηλείας του ΚΚΕ, ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιήσει 
εκδήλωση στην πλατεία Ν. Μπελογιάννη στην Αμαλιάδα, την πόλη που 
γεννήθηκε και έκανε τα πρώτα του αγωνιστικά βήματα ο κομμουνιστής ήρωας 
Νίκος Μπελογιάννης, στις αρχές Απρίλη, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας 
ενάντια στην πανδημία του κορονοϊού. 


