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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

ΓΔΝ ΞΔΥΝΑΜΔ ΣΑ ΟΛΟΚΑΤΣΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΑΕΗΜΟΤ ΑΓΩΝΗΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΚΑΣΑΡΓΖΖ ΣΖ ΗΜΠΔΡΗΑΛΗΣΗΚΖ ΒΑΡΒΑΡΟΣΖΣΑ 

 H 27ε Ηαλνπαξίνπ, Γηεζλήο Μέξα Μλήκεο ηωλ Οινθαπηωκάηωλ, καο ζπκίδεη ηα 
θξηθηαζηηθά εγθιήκαηα ηνπ ρηηιεξηθνύ θαζεζηώηνο κε ηηο εθαηόκβεο αζώωλ 
ζπκάηωλ ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξωζεο αιιά θαη ζηα θαηερόκελα από ηνπο 
λαδηζηέο εδάθε άιιωλ ρωξώλ, όπωο θαη ζηε ρώξα καο, πνπ δείρλνπλ θαη ηελ 
εγθιεκαηηθή θύζε ηνπ θαζηζκνύ-λαδηζκνύ. 

Σα Οινθαπηώκαηα καδί κε ηα άιια εηδερζή εγθιήκαηα πνπ ζπληειέζηεθαλ ζηα 
ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο-εμόλησζεο ησλ αληηπάισλ θαη ησλ αηρκαιώησλ πνιέκνπ ζε 
όιε ηελ Δπξώπε, αιιά θαη ζηηο θαηερόκελεο ρώξεο θαη ιανύο από ην Γεξκαληθό λαδηζκό, 
ζα απνηεινύλ αηώλην ζηίγκα ηεο βαξβαξόηεηαο, κίζνπο θαη κηζαλζξσπηζκνύ ηνπ 
θαζηζκνύ-λαδηζκνύ. 

Ζ ηζηνξηθή κλήκε έρεη θαηαγξάςεη απηά ηα εγθιήκαηα ζηηο πην καύξεο ζειίδεο ηεο ηζηνξίαο 
ηεο αλζξσπόηεηαο, δείγκα ηεο αδίζηαθηεο, ρσξίο όξηα εγθιεκαηηθήο θύζεο ηνπ θεθαιαίνπ 
θαηά ησλ ιαώλ ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο. Άιισζηε, ηε δνινθνληθή καλία ηνπ 
λαδηζηηθνύ θαζεζηώηνο θαη ηα εγθιήκαηα ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο πιήξσζαλ θαη νη 
Γεξκαλνί θνκκνπληζηέο θαη αληηθαζίζηεο πνπ πάιεπαλ γηα λα ζηακαηήζνπλ ην λαδηζκό, γηα 
λα θαηαξγήζνπλ ηηο αηηίεο πνπ ηνλ γελλνύλ θαη ηνλ αλαπαξάγνπλ. 

Ζ Διιάδα, όπσο θαη πνιιέο άιιεο ρώξεο πνπ έδεζαλ ηε θξίθε ηεο θαηνρήο ησλ λαδί 
θαηαθηεηώλ, πιήξσζε βαξύ θόξν αίκαηνο θαη θαηαζηξνθώλ. Σα Καιάβξπηα, ην Γίζηνκν, 
ε Βηάλλνο, ε Κάλδαλνο, νη Λπγθηάδεο, ην Κνκκέλν θ.ά. πόιεηο θαη ρσξηά καξηπξηθά, ηα 
νπνία ε λαδηζηηθή εγθιεκαηηθή δξάζε θαηέζηξεςε νινθιεξσηηθά θαίγνληάο ηα θαη 
δνινθνλώληαο όινπο ηνπο θαηνίθνπο ηνπο αθόκε θαη κσξά παηδηά, είλαη αδηάςεπζηνο 
κάξηπξαο απηώλ ησλ λαδηζηηθώλ εγθιεκάησλ. 

Δθαηνληάδεο ρηιηάδεο ήηαλ ηα ζύκαηα θαη ηεξάζηηεο -αλππνιόγηζηεο νη πιηθέο θαηαζηξνθέο 
από ηα εθαηνληάδεο νινθαπηώκαηα ησλ ρσξηώλ θαη πόιεσλ πνπ εθηέιεζαλ νη θαηαθηεηέο 
λαδί θαη πξνζηίζεληαη ζηα άιια αλείπσηα εγθιήκαηά ησλ λαδί γηα ηελ εμόλησζε ησλ 
θνκκνπληζηώλ θαη άιισλ παηξησηώλ αγσληζηώλ, όισλ ησλ ιατθώλ αλζξώπσλ πνπ ήηαλ 
ζηελ πξώηε γξακκή ηεο πάιεο, ελάληηα ζηνπο θαζίζηεο θαηαθηεηέο θαη ηνπο ληόπηνπο 
ζπλεξγάηεο ηνπο, νξγαλώλνληαο ηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθό αγώλα. Όπσο βεβαίσο θαη 
ησλ Δβξαίσλ πνπ δνύζαλ ζηελ Διιάδα, ησλ Ρνκά θαη άιισλ κεηνλνηήησλ. 

Όια ηα παξαπάλω εγθιήκαηα ,πνπ θαηαδηθάζηεθαλ θαη ζηε δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο 
καδί κε ηελ θαηαδίθε ηνπ λαδηζκνύ πνπ γελλά ηέηνηα εγθιήκαηα, δε κπνξνύλ θαη 
νύηε επηηξέπεηαη λα μεραζηνύλ όπωο παζρίδνπλ ηα ηκπεξηαιηζηηθά επηηειεία. Πνπ 
επηδηώθνπλ κε ην μέπιπκα ησλ λαδηζηηθώλ εγθιεκάησλ θαη γεληθόηεξα ησλ εγθιεκάησλ ηνπ 
ηκπεξηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ γελλά θαη αμηνπνηεί ην θαζηζκό ζε βάξνο ησλ ιαώλ, 
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γελλά ηκπεξηαιηζηηθνύο πνιέκνπο θαηαζηξέθνληαο ρώξεο θαη δνινθνλώληαο ιανύο, λα ηα 
δηαγξάςνπλ από ηελ ηζηνξηθή κλήκε ώζηε λα μεράζνπλ νη ιανί θαη λα κελ καζαίλεη ε 
λενιαία ηελ εγθιεκαηηθή θύζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο. Γηα λα κελ γίλεηαη ε ηζηνξηθή κλήκε 
πιηθή δύλακε ηνπ αγώλα ησλ ιαώλ γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζάπηνπ θαπηηαιηζκνύ.  

Γελ μερλάκε, επίζεο, ηελ ηεξάζηηα ζπκβνιή ηεο ΔΓ θαη ηνπ Κόθθηλνπ ζηξαηνύ 
πνπ κε ηεξάζηηεο ζπζίεο ηζάθηζαλ ην ρηηιεξηθό θαζηζκό, αιιά θαη ηε ζπκβνιή ησλ 
Αληηζηαζηαθώλ θηλεκάησλ ηεο θαηερόκελεο Δπξώπεο όπνπ πξσηαγσληζηηθό ξόιν είραλ ηα 
Κνκκνπληζηηθά θόκκαηα, όπσο θαη ζηελ Διιάδα κε ην ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη ην ΚΚΔ πνπ 
απειεπζέξσζαλ ηε ρώξα καο. 

Γελ πξέπεη επίζεο λα μερλάκε πωο θαη κεηά ην Β' παγθόζκην πόιεκν, νη 
ηκπεξηαιηζηηθνί πόιεκνη δε ζηακάηεζαλ, όπωο θαη ηα εγθιήκαηα ηωλ 
ηκπεξηαιηζηώλ. Γηα παξάδεηγκα ε ηζηνξία έρεη θαηαγξάςεη παξόκνηα παξαδείγκαηα 
θξίθεο πνπ ζθόξπηζαλ νη Ακεξηθάλνη ηκπεξηαιηζηέο ζην ιαό ηνπ Βηεηλάκ, θαίγνληαο θαη 
δνινθνλώληαο. Καη δελ είλαη ν κνλαδηθόο ηκπεξηαιηζηηθόο πόιεκνο κεηά ην 1945, άιισζηε 
ζπλερίδνληαη ζηηο κέξεο καο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο. 

ήκεξα, 75 θαη πάλω ρξόληα από ηελ Αληηθαζηζηηθή Νίθε, ε Ο.Γ. Γεξκαλίαο αλ θαη -
θάλνληαο ηελ αλάγθε θηινηηκία- κε ζρεηηθέο δειώζεηο αλώηαηωλ θξαηηθώλ 
παξαγόληωλ δειώλεη πωο αλαιακβάλεη ηελ εζηθή επζύλε γηα ηα εγθιήκαηα ηνπ 
Γεξκαληθνύ λαδηζηηθνύ θαζεζηώηνο ζηελ Διιάδα, αξλείηαη, ωζηόζν, λα αλαιάβεη 
έκπξαθηα ηελ επζύλε απηή. Αξλείηαη, δειαδή, -σο δηάδνρν θξάηνο- λα πξνρσξήζεη ζηελ 
εμόθιεζε ηωλ Γεξκαληθώλ Δπαλνξζώζεωλ -πνιεκηθώλ απνδεκηώζεωλ γηα ηα 
λαδηζηηθά εγθιήκαηα θαη ηηο ηεξάζηηεο πιηθέο θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε ην ρηηιεξηθό 
θαζεζηώο ζηε ρώξα καο θαη έρνπλ θαζνξηζηεί από δηεζλείο πζθέςεηο (Παξίζη -Λνλδίλν). 
Σν ρεηξόηεξν αθόκα είλαη όηη, κε ηε ζπλππεπζπλόηεηα όισλ ησλ Διιεληθώλ θπβεξλήζεσλ, 
όπσο θαη ηνπ ΤΡΗΕΑ πξηλ θαη ηεο ΝΓ ηώξα, πνπ αξλνύληαη λα δηεθδηθήζνπλ από ηηο 
θπβεξλήζεηο ηεο ΟΓΓ λα πιεξώζεη απηέο ηηο νθεηιέο ηεο ζην ιαό καο. 

Ζ ΟΓΓ επηρεηξεί πνιύκνξθα ηελ παξαράξαμε ηεο ηζηνξίαο επηδηώθνληαο λα πεξάζνπλ ζηε 
ιήζε ηα λαδηζηηθά εγθιήκαηα ζηνρεύνληαο ζηελ αιινίσζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο γηα ηηο 
εγθιεκαηηθέο επζύλεο ηνπ ρηηιεξηζκνύ θαη ηεο Ηζηνξίαο ηνπ Β' Π.Π.. Πξνζπαζνύλ κε ην 
«Ελληνογερμανικό Ταμείο για ηο Μέλλον», επηηειείν ηνπ ΤΠΔΞ ηεο Γεξκαλίαο λα 
ζπλδξάκνπλ ζην μαλαγξάςηκν ηεο ειιελνγεξκαληθήο ηζηνξίαο. Σν ίδην θαη κε ην 
πξόγξακκα «Μνήμες από ηην Καηοχή ζηην Ελλάδα», ην νπνίν ζα δηδάζθεηαη ζηα 
ζρνιεία θαη κε ην νπνίν επηρεηξείηαη ε παξαράξαμε ηεο ηζηνξίαο κε ηελ ιήζε θαη αιινίσζε 
ηζηνξηθώλ γεγνλόησλ, κέζα από πξνζσπηθέο καξηπξίεο, ζπκάησλ θαη ζπηώλ. ηελ ίδηα 
ξόηα δξα θαη ην «Ίδξπκα Διιελνγεξκαληθήο Νενιαίαο» 

Δπίζεο κε όια απηά ηα επηηειεία ε ΟΓΓ, ζπκβάιινληαο κε θάπνηεο πξνζθνξέο γηα έξγα ζε 
Γήκνπο, επηδηώθεη λα μεραζηεί ην ζέκα ησλ Γεξκαληθώλ πνιεκηθώλ επαλνξζώζεσλ -
απνδεκηώζεσλ. Καη ζ’ απηό ζπκβάιινπλ νη ειιεληθέο θπβεξλήζεηο θαη ε Σνπηθή Γηνίθεζε 
ππνλνκεύνληαο ηε δηεθδίθεζε ησλ Γεξκαληθώλ νθεηιώλ. 

Ζ ΠΔΑΔΑ-ΓΔ, νη αγωληζηέο, νη απόγνλνη θαη θίινη ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, νη 
καρεηέο ηνπ Γεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Διιάδαο, νη Πνιηηηθνί Πξόζθπγεο, δελ μερλάκε 
ηα πξσηνθαλή θαζηζηηθά εγθιήκαηα θαη ηα νινθαπηώκαηα όιεο ηηο εγθιεκαηηθέο πξαθηηθέο 
ηνπ λαδηζκνύ πνπ νδήγεζαλ ζε εθαηόκβεο αζώσλ ζπκάησλ θαη ηεξάζηηεο πιηθέο 
θαηαζηξνθέο. 

Απαηηνύκε από ηελ ΟΓ Γεξκαλίαο λα δηθαηώζεη ηα ζύκαηα ηνπ λαδηζκνύ θαη λα 
πιεξώζεη ηηο πνιεκηθέο επαλνξζώζεηο απνδεκηώζεηο ζηελ Διιάδα όπσο νθείιεη. 
Καινύκε ηελ Διιεληθή θπβέξλεζε, ηαπηόρξνλα, λα δηεθδηθήζεη, επηηέινπο, κε 
ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο ηηο Γεξκαληθέο απνδεκηώζεηο πνπ νθείινληαη ζην ιαό καο. 
Παξάιιεια, δίλνπκε όιεο ηηο δπλάκεηο καο ώζηε ν ιαόο καο λα κελ μερλά, νη λέεο γεληέο 



λα καζαίλνπλ γηα ηελ εγθιεκαηηθή θύζε ηνπ θαζηζκνύ θαη ηηο αηηίεο πνπ ηνλ γελλνύλ γηα λα 
κελ μαλαδήζεη ε αλζξσπόηεηα παξόκνηεο θαηαζηάζεηο, θαιώληαο ζηνλ αγώλα γηα ηελ 
αλαηξνπή ηνπ ζάπηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, σο ην κόλν ζπλεπή δξόκν θαηά ηνπ 
θαζηζκνύ. 

 Ωο ΠΔΑΔΑ-ΓΔ καδί κε ην ηηκεκέλν ΚΚΔ πνπ κε ζπλέπεηα ζηεξίδεη ηνλ αγώλα 
καο ζα ζπλερίζνπκε ηνπο πνιύρξνλνπο αγώλεο καο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε απηνύ ηνπ 
δίθαηνπ αηηήκαηνο ηνπ Διιεληθνύ ιανύ. Καη, βεβαίωο, ηηκώληαο ηελ Δπέηεην Μλήκεο 
ηωλ Οινθαπηωκάηωλ ηνπ θαζηζκνύ -λαδηζκνύ, θαινύκε ην ιαό καο, καδί κε ηνπο 
αγωληζηέο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ην ηαμηθό ιαϊθό θίλεκα, λα εληείλνπκε ηνπο 
αγώλεο καο ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζκό πνπ γελλά θαη αμηνπνηεί ην θαζηζκό θαηά 
ηωλ ιαώλ. Παιεύνπκε ελάληηα ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο καο ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο 
επεκβάζεηο θαη ηνπο πνιέκνπο ηωλ ΝΑΣΟ, ΖΠΑ, ΔΔ θαηά ρωξώλ θαη ιαώλ 
πξνθαιώληαο λέα νινθαπηώκαηα, εθαηόκβεο ζύκαηα θαη εθαηνκκύξηα πξόζθπγεο 
πνπ εγθαηαιείπνπλ ηα ζπίηηα θαη ηηο ρώξεο ηνπο γηα λα ζωζνύλ. Παιεύνπκε γηα λα 
θύγνπλ νη ΑκεξηθαλνΝΑΣΟηθέο βάζεηο από ηε ρώξα καο, θαλέλαο Έιιελαο 
ζηξαηηώηεο ζε απνζηνιέο ηνπ ΝΑΣΟ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ηωλ ζπλόξωλ, γηα ηελ 
απνδέζκεπζε από ΝΑΣΟ θαη ΔΔ. 
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