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Ανακοίνωζε καηαγγελία ηες ΠΕΑΕΑ -ΔΣΕ
Σνύηεο ηηο κέξεο θαη γηα νιόθιεξν ην κήλα Οθηώβξε, ε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο
ζε ζπλεξγαζία κε δηάθνξα Τπνπξγεία θαη Φνξείο δηνξγαλώλεη εθδειώζεηο κε
αθνξκή ηελ επέηεην Απειεπζέξσζεο ηεο Αζήλαο από ηα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα
θαηνρήο, ζηηο 12 Οθηώβξε 1944.
Επηζεκαίλνπκε όηη νη εθδειώζεηο απηέο νξγαλώλνληαη ερήμεν ησλ
Αληηζηαζηαθώλ θαη ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Αγσληζηώλ Εζληθήο Αληίζηαζεο θαη
Δεκνθξαηηθνύ ηξαηνύ Ειιάδαο (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπκε ζηηο
ζρεηηθέο εθδειώζεηο. Καη κόλν ην γεγνλόο όηη "γηνξηάδεηαη" ε Επέηεηνο ηεο
Απειεπζέξσζεο ηεο Αζήλαο ρσξίο θαλ λα γίλεηαη ιόγνο (απνζησπάηαη) πσο ε
απειεπζέξσζε έγηλε από ην ΕΑΜ -ΕΛΑ -ΕΠΟΝ πνπ ηδξύζεθαλ κε πξσηνβνπιία
ηνπ ΚΚΕ θαη ξαρνθνθαιηά ηνπο απνηέιεζαλ νη θνκκνπληζηέο θαη άιινη ιατθνί
αγσληζηέο κε εθαηόκβεο ζπζηώλ, δείρλεη πνπ ην πάλε νη δηνξγαλσηέο...
Επηρεηξείηαη ε απνζηώπεζε, δηαζηξέβισζε θαη ζπθνθάληεζε ηνπ
πξσηαγσληζηηθνύ ξόινπ ηνπ ΕΑΜ θαη ηνπ ΚΚΕ ζηελ Απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο
θαη ηεο ππόινηπεο Ειιάδαο. Κη απηό, ελώ ηα αζηηθά θόκκαηα θαη ην πνιηηηθό ηνπο
πξνζσπηθό, ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, ζηνλ αληίπνδα, ζπλεξγάδνληαλ κε ηνλ
θαηαθηεηή είηε "ινύθαδαλ" θαη ζπλσκνηνύζαλ κε ηνπο Εγγιέδνπο ηκπεξηαιηζηέο
"ζπκκάρνπο" γηα λα θαζππνηάμνπλ ηνλ αδνύισην Ειιεληθό ιαό πνπ δηεθδηθνύζε
λα πάξεη ηηο ηύρεο ηνπ ζηα ρέξηα ηνπ ζπκκεηέρνληαο καδηθά, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπ
πιεηνςεθία, ζην ΕΑΜ. ηόρνο ηνπο ήηαλ λα θιέςνπλ ηε ιατθή λίθε θαη λα
επηβάιινπλ ην παιηό ακαξησιό πνιηηηθό θαζεζηώο ηνπ κνλαξρνθαζηζκνύ
επαλαθέξνληαο ζηελ εμνπζία ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηώλ ηαγκαηαζθαιίηεο
θαη ηνπο απόληεο θαη ππνηαθηηθνύο ηνπο "Παπαηδήδεο". Κάηη πνπ ην επέβαιαλ κε
ηηο ιόγρεο ησλ Αγγινακεξηθάλσλ ηκπεξηαιηζηώλ πνπ επελέβεζαλ ην Δεθέκβξε
ηνπ '44, αληηθαζηζηώληαο ηνπο λαδί θαηαθηεηέο πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρώξα.
Σν γεγνλόο όηη ηηο εθδειώζεηο απηέο ζπλδηνξγαλώλνπλ όινη καδί ζηελ
Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, κε ηελ ςήθν θαη ησλ πνιηηηθώλ απνγόλσλ ησλ
ηαγκαηαζθαιηηώλ ζπλεξγαηώλ ησλ λαδί ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο Υξπζήο
Απγήο, ζην όλνκα ηεο "εζληθήο ζπκθηιίσζεο" βέβαηα, απνθαιύπηεη θαη ηνπο
ζηόρνπο πνπ επηδηώθνπλ κε ηηο εθδειώζεηο απηέο όπνπ πξσηνζηαηεί ε... "πξώηε
θνξά Αξηζηεξά" ηνπ ΤΡΘΖΑ.
Η ΠΕΑΕΑ-ΔΕ θαηαγγέιιεη ηελ παξαπάλσ επηρείξεζε ηεο Κπβέξλεζεο
ΤΡΘΖΑ -ΑΝΕΛ θαη ησλ άιισλ πξνζύκσλ πνπ, εθηόο ησλ άιισλ, επηδηώθνπλ ηνλ
"απνρξσκαηηζκό" ηεο Εζληθήο καο Αληίζηαζεο γηα λα κε καζαίλεη ε λενιαία ηελ

πξαγκαηηθή ηζηνξία πνπ απνθαιύπηεη ην ξόιν ηεο Αζηηθήο Σάμεο ζηελ θαηνρή,
ελώ πξσηαγσληζηηθόο ήηαλ ν ξόινο ηνπ ΚΚΕ θαη ηνπ ΕΑΜ ζηελ Απειεπζέξσζε.
Εκείο, νη αγσληζηέο ηεο Εζληθήο Αληίζηαζεο ηνπ ΕΑΜ -ΕΛΑ- ΕΠΟΝ -ΟΠΛΑ
-ΔΕ ηηκάκε ηελ Πξαγκαηηθή Αληίζηαζε ηνπ Λανύ, όπσο ηαηξηάδεη βγάδνληαο ηα
αλαγθαία δηδάγκαηα από ηνλ εξσηθό αγώλα ηνπ ΕΑΜ-ΕΛΑ γηα ηνπο κειινληηθνύο
αγώλεο, ώζηε, ηειηθά, ε λενιαία θαη ν ιαόο λα πάξεη ν ίδηνο ηηο ηύρεο ηνπ ζηα δηθά
ηνπ ρέξηα εγθαζηζηώληαο Λατθή Εμνπζία θαη Λατθή Οηθνλνκία.
Καινύκε όινπο ηνπο Αληηζηαζηαθνύο αγσληζηέο θαη ηνπο θίινπο ηεο
ΕΑΜηθήο Αληίζηαζεο θαη ηνπ ΔΕ λα ζπκκεηέρνπλ, ηε Δεσηέρα 12 Οκηώβρε ζηις
6 μμ, ζηελ εθδήισζε ηεο ΠΕΑΕΑ-ΔΕ κε ηε λενιαία ηεο ΚΝΕ ζηνλ πεδόδρομο
ηες Κοραή γηα λα ηηκήζνπκε ηελ Απειεπζέξσζε ηεο Αζήλαο από ην ΕΑΜ-ΕΛΑ.

