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Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, θα παρουσιάσει, σε εκδήλωση
που διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή, τη Διακήρυξη για τα 100 χρόνια του ΚΚΕ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Πειραιά, στην πόλη όπου ιδρύθηκε το ΚΚΕ το 1918,
αύριο Δευτέρα 22 Γενάρη, στις 7 μ.μ., στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Θα ακολουθήσει χρονικό της αγωνιστικής δράσης του Κόμματος μέσα από καλλιτεχνικό
πρόγραμμα με αντιπροσωπευτικά τραγούδια, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό με
ντοκουμέντα της εποχής.

Μπροστά από το κοινό θα περάσουν 100 χρόνια Ιστορίας του Κόμματος, του εργατικού λαϊκού κινήματος στη χώρα μας: Η ίδρυση του ΚΚΕ ως γνήσιου «τέκνου της ανάγκης» και η
ανάπτυξη του εργατικού κινήματος στο Μεσοπόλεμο, ο Μάης του 1936, η Κατοχή και οι
αγώνες του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ με μπροστάρη το Κόμμα. Ο ηρωικός Δεκέμβρης του '44 και η
κορυφαία στιγμή της ταξικής πάλης της χώρας μας τον περασμένο αιώνα, η αθάνατη
εποποιία του ΔΣΕ.

Επίσης, η αλύγιστη στάση των κομμουνιστών στις φυλακές και τα ξερονήσια, η
αντιδικτατορική πάλη και η απόφαση για την ίδρυση της Νεολαίας του ΚΚΕ, της ΚΝΕ. Λίγο
μετά, η ντε φάκτο νομιμοποίηση του Κόμματος το 1974, η αντοχή του στο κύμα της
αντεπανάστασης, η αντιμετώπιση της εσωκομματικής κρίσης και των αποτελεσμάτων της
γενικότερης κρίσης στο κομμουνιστικό κίνημα. Τέλος, η μετέπειτα πορεία του ΚΚΕ, κόντρα
στο ρεύμα, η σύγχρονη πάλη για την ενίσχυση των επαναστατικών χαρακτηριστικών του,
για την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος και την Κοινωνική Συμμαχία.

Τα κείμενα που θα ακουστούν βασίζονται σε έργα των Γιάννη Ρίτσου, Κώστα Βάρναλη,
Μέλπως Αξιώτη, Δημήτρη Χατζή, Τάσου Λειβαδίτη και Άλκη Αλκαίου, αλλά και σε
ντοκουμέντα από το Αρχείο του Κόμματος. Θα διαβάσουν οι ηθοποιοί Ηλιάνα Μαυρομάτη
και Παύλος Ορκόπουλος. Τα τραγούδια που θα ακουστούν έχουν μελοποιηθεί από τους Μίκη
Θεοδωράκη, Μάνο Λοΐζο, Χρήστο Λεοντή, Θάνο Μικρούτσικο, Βαγγέλη Κορακάκη, ενώ
περιλαμβάνονται και αντάρτικα. Ανάμεσα σε αυτούς που θα τραγουδήσουν είναι οι Βασίλης
Λέκκας και Βαγγέλης Κορακάκης.
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Ξεχωριστή στιγμή της εκδήλωσης θα είναι η παρουσίαση του τραγουδιού «Ρόδι» σε
στίχους Δημήτρη Ραβάνη - Ρεντή και μουσική Θάνου Μικρούτσικου, που παραχώρησε στο
Κόμμα ο συνθέτης. Το τραγούδι είχε πρωτοπαρουσιαστεί στο 7ο Φεστιβάλ ΚΝΕ «Οδηγητή», σε παράσταση - αφιέρωμα στο ΚΚΕ.

Η είσοδος στην εκδήλωση θα γίνεται με προσκλήσεις.
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