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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Στις 12 Οκτώβρη 2021 συμπληρώνονται 77 χρόνια από την Απελευθέρωση της
Αθήνας  από  τα  ναζιστικά  γερμανικά  στρατεύματα  κατοχής.  Ήδη,  είχε  προηγηθεί  η
απελευθέρωση ολόκληρων περιοχών της Ελλάδας με τον Αγώνα του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ με οργανωτή,
ψυχή και καθοδηγητή το τιμημένο ΚΚΕ. Στην πορεία, τις βδομάδες που ακολούθησαν ο ΕΛΑΣ
απελευθέρωσε τη μια μετά την άλλη όλες σχεδόν τις πόλεις και τις περιοχές της χώρας.

Ωστόσο, ο Ελληνικός λαός παρά τις τεράστιες θυσίες του δεν δικαιώθηκε με το διώξιμο
των ναζί κατακτητών στις προσδοκίες του για μια νέα Ελλάδα. Το λαϊκό απελευθερωτικό κίνημα
δεν  είχε  βάλει  στόχο  την  εξουσία  αλλά  τη  λαοκρατία,  ως  ενδιάμεσο  στόχο.  Γι'  αυτό  και
συμμετείχε στη λεγόμενη κυβέρνηση «εθνικής ενότητας». Αυτονόμησε την πάλη ενάντια στους
κατακτητές από την πάλη για την ανατροπή της αστικής εξουσίας.
Έτσι, η αστική τάξη της Ελλάδας και οι πολιτικές δυνάμεις της που ήταν χρεοκοπημένες στη
συνείδησή  του  λαού,  μεθόδευσαν  μαζί  με  τους  Εγγλέζους  ιμπεριαλιστές  «συμμάχους»  το
ένοπλο χτύπημα του λαϊκού κινήματος για την επαναφορά της εξουσίας της αστικής τάξης.

Ένα  μέρος  των  πολιτικών  εκπροσώπων  των  αστών  την  περίοδο  της  κατοχής
εγκατέλειψαν τη χώρα πορευόμενοι μαζί με τους Άγγλους συμμάχους τους στη Μέση Ανατολή ή
στο Λονδίνο κάνοντας τάχα αντίσταση στον κατακτητή μακριά από την Ελλάδα. Άλλωστε δεν
τους ενδιέφερε η τύχη του λαού που τον εγκατέλειψαν στη σκληρή μπότα του κατακτητή. Άλλοι,
ακόμα  χειρότερα,  συνιστούσαν  την  υποταγή  του  λαού  στους  ναζί  κατακτητές,  άλλοι
συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς συγκροτώντας τις δωσιλογικές κυβερνήσεις,  τα διαβόητα
τάγματα ασφαλείας και άλλες ένοπλες φασιστικές οργανώσεις. Με αυτές στράφηκαν ενάντια στο
ΚΚΕ που  σάλπισε  Αντίσταση  καλώντας  το  λαό  στον  απελευθερωτικό  αγώνα,  και  βεβαίως
ενάντια  σε  ΕΑΜ,  ΕΛΑΣ,  ΕΠΟΝ  που  με  ψυχή  και  καθοδηγητή  το  ΚΚΕ  συσπείρωσαν  τη
συντριπτική πλειοψηφία λαού και νεολαίας γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες στην
ιστορία της λαϊκής πάλης.
Οι αστοί συγκρότησαν βεβαίως και αγγλόφιλες ένοπλες οργανώσεις που πολέμησαν ενάντια σε
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ενάντια στο ΚΚΕ. 
Η αστική  τάξη  βεβαίως στήριξε  τον  κατακτητή  πλουτίζοντας  σε βάρος του  λαού τον  οποίο
εκμεταλλευόταν μαζί με τους κατακτητές και τον τσάκιζε μέχρι εξόντωσης.

Έτσι, η Ελλάδα πλήρωσε βαρύτατο τίμημα μέχρι την απελευθέρωσή της από την τριπλή
φασιστική κατοχή. Πάνω από 500 χιλιάδες ήταν οι νεκροί ενώ ανυπολόγιστες είναι οι υλικές
ζημιές  από τη  λεηλασία και  τις  καταστροφές  των υποδομών,  του  εθνικού  πλούτου και  των
περιουσιών των ιδιωτών.  Ανυπολόγιστης  αξίας  είναι  οι  αρχαιολογικοί  και  άλλοι  πολιτιστικοί
θησαυροί που καταστράφηκαν και λεηλατήθηκαν στη διάρκεια της κατοχής.

Σύμφωνα με το πόρισμα της διακομματικής επιτροπής του Ελληνικού Κοινοβουλίου το ύψος
των πολεμικών επανορθώσεων/αποζημιώσεων ανέρχεται συνολικά στα 410.000.000.000 ευρώ
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(κατοχικό  δάνειο,  επανορθώσεις  από  καταστροφές  και  χρέη  προς  τους  ιδιώτες  για  τα
ολοκαυτώματα στις μαρτυρικές πόλεις και χωριά).

Όμως,  μέχρι  σήμερα  η  Γερμανική  κυβέρνηση  αρνείται  να  πληρώσει  τις  πολεμικές
αποζημιώσεις/επανορθώσεις  που  έχουν  αναγνωριστεί  σε  Διεθνείς  Διασκέψεις  (Λονδίνο  και
Παρίσι) και να επιστρέψει τους πολιτιστικούς (αρχαιολογικούς κλπ) θησαυρούς που έκλεψαν τα
ναζιστικά στρατεύματα κατοχής.
Βεβαίως οι αποκλειστικές ευθύνες ανήκουν σε όλες τις Ελληνικές κυβερνήσεις μέχρι σήμερα,
που δεν απαιτούν και δεν διεκδικούν τις γερμανικές οφειλές με πρακτικά μέτρα, στο όνομα της
συμμετοχής στην ΕΕ και της συμμαχίας με τη Γερμανία.

Η Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού
Ελλάδας  (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ)  μαζί  με  το  ΚΚΕ,  που  δημιούργησε  το  μεγαλείο  της  ΕΑΜικής
Αντίστασης,  απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να διεκδικήσει  με συγκεκριμένα
μέτρα και πράξεις τις γερμανικές πολεμικές οφειλές. Συνεχίζουμε τον αγώνα ώστε να τις
πληρώσει η ΟΔ Γερμανίας.

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, η οργάνωση των αγωνιστών των ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και μαχητών του ΔΣΕ, των
απογόνων και των φίλων της Αντίστασης και του ΔΣΕ είναι περήφανη για το μεγαλειώδη αγώνα
της περιόδου 1941-1944, όπως και για την μεγαλειώδη ένοπλη ταξική πάλη του Δημοκρατικού
Στρατού Ελλάδας που ακολούθησε. Βγάζουμε συμπεράσματα, εμπνεόμαστε και διδασκόμαστε
προκειμένου με τη μεγαλύτερη ωριμότητα και ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε τα αγωνιστικά
καθήκοντα του παρόντος και του μέλλοντος με την πείρα των αγώνων της περιόδου 1940-1949.
Με τη δράση μας συμβάλουμε στην οργάνωση της κοινωνικής συμμαχίας σε αντικαπιταλιστική
αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση.
Συμπορευόμαστε  με  το  ΚΚΕ  στο  δρόμο  που  έχει  χαράξει  για  την  ανατροπή  του
καπιταλισμού και  για  την εργατική εξουσία,  για  να μπει  τέλος στη βαρβαρότητα του
καπιταλισμού,  στους πολέμους,  στις  κρίσεις,  στην  εκμετάλλευση,  στη φτώχεια,  στην
ανεργία, στην προσφυγιά και στην καταπίεση.
Για να δικαιωθούν οι  αγώνες και  οι  θυσίες των παλιότερων γενιών, για να ανοίξει  ο
δρόμος και να εκπληρωθούν τα όνειρα και οι σύγχρονες ανάγκες του λαού και των νέων
με την εργατική - λαϊκή νίκη, το σοσιαλισμό - κομμουνισμό!

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
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