
Σον καιρό τθσ κατοχισ υπιρξαν Έλλθνεσ δωςίλογοι- εκνικιςτζσ που 
φοροφςαν τθ γερμανικι ςτολι και ςυνεργάηονταν με τον κατακτθτι. Και 
αυτό ςτο όνομα τθσ πατρίδασ και του ζκνουσ. Γνωςτό το μαςκάρεμα.  
Σο ίδιο μαςκάρεμα επιχειροφν και ςιμερα κάποιοι που καυμάηουν το  
Χίτλερ , χαιρετοφν φαςιςτικά και εμφανίηονται οπαδοί τθσ αμερικανο-κινθτθσ 
δικτατορίασ .  
Ο καπιταλιςμόσ όμωσ , μζςα από τθν καταςτροφι, βγικε από τθν κρίςθ. Σα 
λαϊκά ςτρώματα ιταν που πλιρωςαν βαρφ φόρο αίματοσ, ενώ οι 
πλουτοκράτεσ ( και οι Έλλθνεσ), ανεξάρτθτα αν ιςαν με τθν πλευρά που 
ζχαςε ι νίκθςε, κερδοςκόπθςαν πάνω ςτθ δυςτυχία.  
Η Κατερίνη ελεφθερη 
τισ 26-10- 1944 ο γερμανικόσ ςτρατόσ κατοχισ , κάτω από τα χτυπιματα του 
ΕΛΑ, τθσ μόνθσ ζνοπλθσ αντιςταςιακισ οργάνωςθσ ςτθν Πιερία, και κάτω 
από τα χτυπιματα του κόκκινου ςτρατοφ, ζφευγε θττθμζνοσ από τθν 
Κατερίνθ. 
τθ δθμιουργία του ΕΑΜ και του ΕΛΑ πρωτοςτάτθςε το ΚΚΕ, που ζδωςε τα 
καλφτερα παιδιά του ςτον αγώνα, τθν ώρα που τα αςτικά κόμματα και ο 
βαςιλιάσ ζφυγαν ςτθν Αίγυπτο ενώ θ δωςίλογοι -εκνικιςτζσ ςυνεργάηονταν 
με τον κατακτθτι . 
ιμερα που ο φαςιςμόσ ξαναςθκώνει κεφάλι, πάνω ςτο ζδαφοσ τθσ ανοχισ 
και υποςτιριξθσ μζρουσ του αςτικοφ κράτουσ και τθσ πλουτοκρατίασ, είναι 
επίκαιροσ , όςο πότε άλλοτε, ο γιορταςμόσ τθσ απελευκζρωςθσ. 
Είναι επίκαιροσ γιατί μασ κυμίηει τθ μεγάλθ αξία που ζχει ο αγώνασ ενάντια 
ςτο φαςιςμό και ςτο ςφςτθμα που τον γεννάει, δθλαδι τον καπιταλιςμό.  
Ιδιαίτερα ςτισ μζρεσ μασ οι ανταγωνιςμοί ανάμεςα ςτισ ιμπεριαλιςτικζσ 
δυνάμεισ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο, για τα ςυμφζροντα των πολυεκνικών 
ομίλων, βάηουν ςε κίνδυνο τθν Ειρινθ και τθν αςφάλεια των λαών τθσ 
περιοχισ  
Η μόνθ λφςθ  που κα προςτατεφςει τα κυριαρχικά δικαιώματα τθσ πατρίδασ 
μασ είναι θ απεξάρτθςθ από το ΝΑΣΟ και τθν Ευρωπαϊκι Ένωςθ που 
εγκλωβίηουν κάκε προςπάκεια υπεράςπιςθσ τθσ ανεξαρτθςίασ τθσ χώρασ 
μασ.  
Είναι επίκαιροσ γιατί μασ κυμίηει και μασ εμπνζει ςτον αγώνα υπεράςπιςθσ 
των δικαιωμάτων, του βιοτικοφ επιπζδου και τθσ υγείασ του λαοφ  που 
πλιττονται από τθν καπιταλιςτικι κρίςθ. 

Κάτοικοι τθσ Πιερίασ 
Σι ιταν αυτό που οδιγθςε τθν ανκρωπότθτα ςτο Β΄ παγκόςμιο 
πόλεμο , ςτα πενιντα εκατομμφρια νεκρών και τισ τεράςτιεσ 
καταςτροφζσ;  
Ο πόλεμοσ αυτόσ δεν ιταν αποτζλεςμα των αποφάςεων ενόσ 
προςώπου. Σο ναηιςτικό- εκνικοςοςιαλιςτικό κόμμα αναρριχικθκε 
ςτθν εξουςία με τθ βοικεια τθσ ςοςιαλδθμοκρατίασ και τθν 
αμζριςτθ ςυμπαράςταςθ και τθν ενίςχυςθ των Γερμανών 
βιομθχάνων, τθσ γερμανικισ άρχουςασ τάξθσ. 
 Ήταν θ πολιτικι απάντθςθ τθσ ευρωπαϊκισ πλουτοκρατίασ , όχι 
μόνο τθσ γερμανικισ, ςτθν οικονομικι κρίςθ του καπιταλιςμοφ. 
 τθν Ουγγαρία , τθν Ιςπανία, τθν Ιταλία, τθ Ρουμανία, τθν Ελλάδα 
τα φαςιςτικά και φιλο-φαςιςτικά κακεςτώτα πιραν τθν εξουςία για 
να βοθκιςουν το καπιταλιςτικό ςφςτθμα να ξεπεράςει τθν κρίςθ 
του.  Αυτι θ προςπάκεια είχε και άλλουσ δυο ςτόχουσ  

Σο ξαναμοίραςα του κόςμου ανάμεςα ςτα καπιταλιςτικά κράτθ  
και τθν επίκεςθ ενάντια ςτο πρώτο εργατικό κράτοσ, τθ οβιετικι 
Ένωςθ. 
Η Ελλάδα ήταν μια από τισ χώρεσ που υπζςτη  την επίθεςη τησ 
Ιταλίασ και αργότερα τησ Γερμανίασ. Αναλογικά με το μζγεθοσ τησ , 
ήταν από τισ χώρεσ που υπζςτηςαν  τισ μεγαλφτερεσ καταςτροφζσ 
και λεηλαςία. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεκζμβρθσ 1943. Ο ΕΛΑΣ ανατινάηει δρόμο 
ςτον Όλυμπο και κάνει  δφςκολθ τθν πορεία 
του γερμανικοφ ςτρατοφ 

 
 


