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Μετά από παρέμβαση των κομμουνιστών δημοτικών συμβούλων της Λαϊκής Συσπείρωσης,
το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης που πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοέμβρη 2013,
υιοθέτησε κατά πλειοψηφία, το ψήφισμα κατά του Υπουργείου Εσωτερικών, της
κυβέρνησης και της ΕΕ που μέσω του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Μνήμη». Η Λαϊκή
Συσπείρωση επισήμανε ότι το παραπάνω πρόγραμμα χρηματοδοτεί αδρά τον καθέναν και
το κάθε τι που θα προωθήσει τον αντικομμουνισμό και την ανιστόρητη «θεωρία των δύο
άκρων».

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Σμύρνης καταγγέλλει και επιστρέφει, ως απαράδεκτο, στο
Υπ. Εσωτερικών το έγγραφο που απέστειλε προς Δήμους, Περιφέρειες και
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, προωθώντας το πρόγραμμα της ΕΕ «Ευρωπαϊκή Μνήμη».

Πρόκειται για το επικίνδυνο πρόγραμμα που επιδοτεί τα «έργα», που σύμφωνα με την
αντιλαϊκή λογική της ΕΕ και των μονοπωλίων, θα αντανακλούν τις αιτίες της ανάδυσης των
ολοκληρωτικών καθεστώτων στη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία (ναζισμός, φασισμός,
σταλινισμός και ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα)».

Είναι συνέχεια του «αντικομμουνιστικού μνημονίου» που από το 2006 προσπαθεί να
επιβάλει η ΕΕ και οι πιο αντιδραστικοί κύκλοι της, με το οποίο επιχειρείται για μία ακόμα
φορά η χυδαία και κατάπτυστη εξίσωση του κομμουνισμού με το φασισμό. Προβάλλεται η
επικίνδυνη και ανιστόρητη θεωρία των δύο άκρων, που αποτελεί επίσημη πολιτική της ΕΕ
και αναπαράγεται ακόμα και μέσα από τα σχολικά βιβλία.
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Και μάλιστα, την ίδια ώρα που η ΕΕ μαζί με την κυβέρνηση υλοποιούν τα αντιλαϊκά μέτρα
που απαιτούν τα μονοπώλια, στέλνοντας εκατομμύρια εργαζόμενους στην ανεργία και την
απλήρωτη εργασία, που οδηγούν στη φτώχεια και την εξαθλίωση τις λαϊκές οικογένειες,
δίνουν απλόχερα 100.000€ σε όποιον «φτύσει» το αντικομμουνιστικό - αντεργατικό
δηλητήριο.

Ο λαός της Νέας Σμύρνης που βίωσε τις ναζιστικές θηριωδίες και πλήρωσε με εκατοντάδες
νεκρούς, που οργανώθηκε και αντιστάθηκε μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και
της ΕΠΟΝ δεν μπορεί να ανεχθεί τη θεωρία των δύο άκρων που εξισώνει το θύτη με το
θύμα, τους εκατομμύρια νεκρούς από τη Σοβιετική Ένωση, από την Ελλάδα, όλους όσους
έδωσαν τη ζωή τους ενάντια στον φασισμό με τα ναζιστικά σκουπίδια. Η επικίνδυνη και
ανιστόρητη αυτή θεωρία δίνει άλλοθι και αθωώνει τελικά τη ναζιστική - εγκληματική Χρυσή
Αυγή και την εγκληματική της δράση. Το εργατικό - λαϊκό κίνημα, μπορεί να τσακίσει το
φασισμό και τη μήτρα που τον γεννά.
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