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Αποφασιστική απάντηση στο ντελίριο χυδαίου αντικομμουνισμού στη συζήτηση
για την «ευρωπαϊκή μνήμη για το μέλλον της Ευρώπης» στην Ολομέλεια του
Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο έδωσε η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του
ΚΚΕ. Οι ευρωβουλευτές του Κόμματος Κώστας Παπαδάκης και Λευτέρης Νικολάου
- Αλαβάνος κατήγγειλαν με τις παρεμβάσεις τους τα κατάπτυστα και προκλητικά
ανιστόρητα αντικομμουνιστικά ψηφίσματα του Ευρωκοινοβουλίου, ζητώντας την
καταψήφισή τους.
Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Λ. Νικολάου-Αλαβάνος
στην ομιλία του τόνισε τα παρακάτω:
«Η
σημερινή διαδικασία δεν αφορά συζήτηση για τη «μνήμη και το μέλλον» αλλά ντελίριο
χυδαίου αντικομουνισμού. Δείτε τα αντικομουνιστικά ψηφίσματα που κατατέθηκαν: είναι
κατάπτυστα, προκλητικά ανιστόρητα. Πρέπει να αποσυρθούν, να καταψηφιστούν, γιατί οι
λαοί θα κρίνουν αυστηρά αυτούς που θα δώσουν την ψήφο τους.

Ο στόχος που κρύβεται πίσω από αυτά τα κατασκευάσματα σκοπιμότητας που
νομιμοποιούν την απαγόρευση της δράσης των ΚΚ, των κομμουνιστικών συμβόλων, της
κομμουνιστικής ιδεολογίας και γενικεύουν τις διώξεις ενάντια στους κομμουνιστές και τις
λαϊκές δυνάμεις που αγωνίζονται είναι οι λαοί και οι αγώνες τους.

Σε αυτά πρωτοστατούν αντιδραστικές σκοταδιστικές δυνάμεις χωρών του Βίζεγκραντ και
της Βαλτικής, που ηρωοποιούν το ναζισμό ξεπλένοντάς τον, σπέρνοντας το ρατσιστικό
δηλητήριο.

Η καθοριστική συνεισφορά της Σοβιετικής Ένωσης στη συντριβή του φασισμού-ναζισμού
και στην αιωνία καταδίκη των εγκλημάτων τους είναι ποτισμένη με το αίμα εκατομμυρίων
νεκρών, εκατομμυρίων τραυματιών, ανυπολόγιστων θυσιών του αντιφασιστικού αγώνα των
λαών της Ευρώπης.

Εκείνους που αγωνίστηκαν αποκαλείτε με θράσος «συνεργάτες του Χίτλερ». Όσο
βρώμικο μελάνι κι αν χύσετε, η Ιστορική αλήθεια θα λάμψει. Ο καπιταλισμός προκαλεί
τεράστια βάσανα στους λαούς. Ο σοσιαλισμός, ένας κόσμος χωρίς εκμετάλλευση,
πολέμους, φτώχεια, και ανεργία, είναι η διέξοδος είναι το μέλλον.
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Την ιστορία τη γράψαν οι λαοί και δεν ξαναγράφεται με ψηφίσματα. Ο αντικομουνισμός
δεν θα περάσει».

Ο ευρωβουλευτής του ΚΚΕ Κώστας Παπαδάκης στην ομιλία του υπογράμμισε τα
εξής:

«Με πρωτόγονο αντικομμουνισμο και ανιστόρητο βιασμό της αλήθειας ΕΕ και
ευρωκοινοβούλιο επιχειρούν να αθωώσουν το φασισμό.

Συμπλέετε με όσους στις χώρες του Βίζεγκραντ και της Βαλτικής αποδίδουν τιμές στους
συνεργάτες των ναζί και έχουν το θράσος να αποκαλούν «εγκληματίες» και «συνεργάτες
του Χίτλερ» τους Κομμουνιστές, τη Σοβιετική Ένωση που πρωτοστάτησαν στην πάλη των
λαών για να ξεριζώσουν το τέρας του φασισμού στην Ευρώπη. Η Ιστορία έγραψε ότι
συνεργάτες των Ναζί ήταν τα μονοπώλια που η ΕΕ στηρίζει κι άνοιξαν το δρόμο στο Χίτλερ.
Ήταν αστικές κυβερνήσεις όπως του Βισί στη Γαλλία, των Κουίσλιγκς στην Ελλάδα.

Η προκλητική εξίσωση του κομμουνισμού με το έκτρωμα-γέννημα του καπιταλισμού, το
φασισμό, δεν θα περάσει. Ματαιοπονείτε αν νομίζετε ότι με ιστορικές αθλιότητες και
παχυλά κονδύλια θα νομιμοποιήσετε απαγορεύσεις, διώξεις σε βάρος των κομμουνιστών και
θα αποτρέψετε το ότι ο σοσιαλισμός είναι το μέλλον του κόσμου.

Αποσύρετέ το τώρα. Κάθε ευρωβουλευτής να καταψηφίσει αυτήν την προσβολή στην
Ιστορία χαραγμένη με το αίμα των λαών».
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