


Στα πλαίσια του εορτασμού των 100 χρό-
νων του Κόμματος μας, και με τον φετινό χρόνο 
να είναι αφιερωμένος στα 70 χρόνια από την 
ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 
(ΔΣΕ), το Συμβούλιο Περιοχής Κρήτης της 
ΚΝΕ πήρε την απόφαση να διοργανώσει 
Διήμερη εκδρομή στην Γαύδο, που αποτέλε-
σε για 10ετίες τόπο εξορίας κομμουνιστών και 
πρωτοπόρων αγωνιστών. Η πρωτοβουλία αυτή 
έρχεται σε συνέχεια της μεγάλης επιτυχίας που 
σημείωσε το 25ο Αντιιμπεριαλιστικό Διήμερο 
της ΚΝΕ στο Βίτσι, που τίμησε τους μαχητές 
του ΔΣΕ και τον ηρωικού αγώνα τους.

Με το διήμερο αυτό φιλοδοξούμε να ανα-
δείξουμε κάποιες από τις λαμπρότερες σελίδες 
της ιστορίας του εργατικού - λαϊκού κινήματος, 
που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προ-
σφορά και θυσία χιλιάδων κομμουνιστών που 
έδωσαν και την ζωή τους για μια νέα ζωή και 
κοινωνία, χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από 

29 και 30 ΙΟΥΛΙΟΥ - ΔΙΉΜΕΡΟ ΤΉΣ Ο.Π. ΚΡΉΤΉΣ ΤΉΣ ΚΝΕ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΞΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΉΣ ΓΑΥΔΟΥ

“Απ’ τα μπουντρούμια και την εξορία
η νέα του κόσμου ξεκινά Ιστορία.” 

(Κώστας Βάρναλης)

άνθρωπο.
Η πείρα του 20ου αιώνα δείχνει πως οι 

εκμεταλλευόμενοι μπορούν να σπάσουν τα δε-
σμά τους, να φτιάξουν μια κοινωνία στα μέτρα 
των σύγχρονων αναγκών τους και των δυνα-
τοτήτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Σε 
αυτόν τον δρόμο έμειναν αλύγιστοι και οι 
εξόριστοι στης Γαύδου, όπως και χιλιάδες 
άλλοι κομμουνιστές στην Ακροναυπλία, 
στην Μακρόνησο, στον Άη – Στράτη, στην 
Κέρκυρα, στην Ικαρία και αλλού. 

Μελετάμε την ηρωική Ιστορία του Κόμμα-
τός μας και του εργατικού - λαϊκού κινήματος. 
Τα συμπεράσματα από αυτή την μελέτη αποτε-
λούν παρακαταθήκη ώστε η επόμενη έφοδος 
της εργατικής τάξης στον ουρανό να είναι νικη-
φόρα. Εμπνεόμαστε και συνεχίζουμε στον 
δρόμο που χάραξαν οι αλύγιστοι μαχητές 
μας, ανάμεσά τους και οι εξόριστοι της 
Γαύδου την περίοδο 1928 – 1951.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 29 ΙΟΥΛΉ

• 17:30  ξενάγηση στο σπίτι των εξόριστων

• 18:00  ξενάγηση στο λόφο στο Καστρί που 
λειτουργούσε ως χώρος κράτησης εξόριστων, 
καθώς και στα Γαλανά όπου επίσης υπήρχαν 
εκτοπισμένοι εξόριστοι

• 20:00  επίσκεψη στο Φάρο

• 21:00  προβολή ταινίας

Στα πλαίσια του Διημέρου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση 
κλιμακίου του ΚΚΕ με τη Δήμαρχο της Γαύδου, για τα οξυ-
μένα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί.

Η κατασκήνωση θα γίνει στο Σαρακήνικο.

ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ KNE

To πρόγραμμα του Διημέρου

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΛΉ

• 12:00  εκδήλωση στο σπίτι των εξόριστων 
με ομιλητή τον Βάγια Βάγια, μέλος του Γρα-
φείου Περιοχής Κρήτης της ΚΝΕ. Τοποθέτηση 
τιμητικής πλάκας για τους εξόριστους, κατά-
θεση στεφάνων

• 18:30  αθλητικές δραστηριότητες

• 21:00  λαϊκό γλέντι στη «Χελώνα»


