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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 
 

 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28
ης

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 

 
Η ιστορία γράφεται µέσα από τους αγώνες που δίνουν οι λαοί. Η 28η Οκτώβρη του 1940 και το έπος της 
αντίστασης αποτελούν µια τρανή απόδειξη της δύναµης που έχει ο λαός όταν οργανώνεται και παλεύει. 
Κανένας εχθρός δεν είναι αρκετά δυνατός, καµία δυσκολία δεν είναι ανυπέρβλητη µπροστά στη λαϊκή 

θέληση που εκφράζεται µε συλλογικό, οργανωµένο τρόπο και στην λαϊκή αλληλεγγύη. Σχεδόν τρία χρόνια 

τώρα οι κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα απασχολούν το σύνολο του κόσµου. Η είδηση δεν είναι τα 

µέτρα και η πολιτική της κυβέρνησης αλλά οι αγώνες που δίνονται από την κοινωνία. Μέσα από αυτούς 
τους αγώνες οι εργαζόµενοι όλου του κόσµου αντλούν κουράγιο για να δώσουν τις δικές τους µάχες. 
 

Η επίθεση που δεχόµαστε σήµερα είναι µια επίθεση ενάντια στο σύνολο των δικαιωµάτων και των 

κατακτήσεων του κόσµου της εργασίας, της νεολαίας, της µεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Βιώνουµε 
ένα τεράστιο πλιάτσικο απέναντι σε όλες τις µορφές δηµοσίου πλούτου. Μοναδικός τους στόχος η 

διασφάλιση των προνοµίων και της κερδοφορίας των λίγων. Οι ίδιοι που πλούτισαν στον καιρό της 

«ανάπτυξης» προσπαθούν σήµερα να µετατρέψουν την κρίση σε ευκαιρία για να βγάλουν ακόµα 

µεγαλύτερα κέρδη µε την πιο αντικοινωνική πολιτική που έχει εφαρµοστεί στην χώρα από τη 

µεταπολίτευση και µετά. 

 

Η µνήµη όµως της 28ης Οκτώβρη αποτελεί και µνήµη της µεγάλης νίκης των λαών ενάντια στον φασισµό. 

Ο φασισµός που γεννήθηκε µέσα από την τεράστια πολιτική και οικονοµική κρίση στα τέλη της δεκαετίας 
του 1920, σε αντίθεση µε όσα έλεγαν οι πολιτικοί του εκπρόσωποι, αποδείχτηκε ο καλύτερος συνεργάτης 
των οικονοµικά ισχυρών και βύθισε τους λαούς στην φρίκη του Β' Παγκοσµίου πολέµου. Σήµερα 

φασιστικά νεοναζιστικά µορφώµατα όπως η Χρυσή Αυγή εκµεταλλεύονται την οικονοµική και πολιτική 

κρίση αλλά και το ξεθώριασµα της µνήµης. Οι πολιτικοί απόγονοι των ταγµάτων ασφαλείας και των 

συνεργατών µε τον κατακτητή διεκδικούν ξανά πολιτικό ρόλο. Όπως και τότε όµως ο πραγµατικός τους 
εχθρός είναι ο λαός που τρία χρόνια τώρα παλεύει ενάντια στους οικονοµικά ισχυρούς, που παλεύει για 

δηµοκρατία. Ακριβώς γι’ αυτό δεν συµµετείχαν σε κανένα από τους µεγάλους αγώνες του λαού όπως οι 
εργατικές κινητοποιήσεις ή το κίνηµα των πλατειών. 

 

Σήµερα η πιο ουσιαστική πράξη µνήµης και τιµής της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης είναι να συνεχίσουµε 
τους αγώνες για δηµοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτοί οι αγώνες σήµερα περνάνε µέσα από την 

ανατροπή των µνηµονίων και των πολιτικών δυνάµεων που τα στηρίζουν. Περνάνε µέσα από τον αγώνα 

για µια άλλη πολιτική που θα έχει στον πυρήνα της λογικής της, τις ανάγκες της κοινωνίας, την 
αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια και όχι το κέρδος.  
 

Πρέπει να σταµατήσουµε άµεσα την καταστροφή που βιώνει η πλειοψηφία της κοινωνίας, να διώξουµε 
κυβέρνηση, τρόικα και µνηµόνια.  

Να σταµατήσουµε το σχέδιο κοινωνικού κανιβαλισµού των φασιστών.  

Να οργανώσουµε την ανατροπή για µια κυβέρνηση που θα υπηρετεί τον λαό. 

 

Και στη φετινή επέτειο ο λαός µας θα εκφράσει µε µαζικό και ειρηνικό τρόπο το δικό του ΟΧΙ. 
ΟΧΙ στη µνηµονιακή πολιτική 

ΟΧΙ στα µισαλλόδοξα κηρύγµατα των νοσταλγών του φασισµού. 

 

                                                                                                      Το  Γραφείο  Τύπου 

ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ 

 


