
Η απελευθέρωση της Αθήνας 
Στις 12 Οκτώβρη του 1944  - ήταν Πέμπτη - απελευθερώθηκε η Αθήνα. Τα ναζιστικά 

στρατεύματα αποχώρησαν από το κέντρο της πόλης νωρίς το πρωί, έχοντας 

υποστείλει πρώτα τη σβάστικα από την Ακρόπολη. Σύσσωμος ο πληθυσμός της 

πρωτεύουσας ξεχύθηκε στους δρόμους  για να γιορτάσει κάτω από ένα φθινοπωρινό  

ζεστό ήλιο το τέλος  μια σκληρής κατοχής και την αυγή μιας νέας Ελλάδας. 

 Η ημέρα εκείνη ήταν «η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου», σύμφωνα με 

τον Γιώργο Σεφέρη. Στο Σύνταγμα, την Ομόνοια, την οδό Πανεπιστημίου, στη 

Σταδίου, στο Ζάππειο και στην Ακαδημίας, γνωστοί και άγνωστοι αγκαλιάζονταν ο 

ένας με τον άλλον, γεμάτοι ενθουσιασμό κι ελπίδα, ενώ γαλανόλευκες, κόκκινες αλλά 

και συμμαχικές σημαίες υψώθηκαν στα περισσότερα κτήρια. Ειδικά για τους 

Άγγλους είχαν αναρτηθεί πανό, που έγραφαν «Welcome»,  από τους επικεφαλής των 

αντιστασιακών οργανώσεων.  Όλα τα ελληνικά πλοία και πολλά συμμαχικά που 

βρίσκονταν εν πλω ούρλιαζαν με τις σειρήνες τους επί πολλή ώρα στο πέλαγος, όταν 

τα ερτζιανά μετέδωσαν στους ασυρμάτους τους την σπουδαία είδηση. Ενώ η 

ετοιμότητα και η αυτοθυσία των δυνάμεων τους ΕΛΑΣ κατόρθωσε να σώσει  το 

εργοστάσιο της Ηλεκτρικής Εταιρείας στο Κερατσίνι κι άλλα δημόσια κτίρια του 

Πειραιά από τα εκρηκτικά και την  καταστροφική μανία των κατακτητών που 

αποχωρούσαν από την περίμετρο της πόλης, καταστρέφοντας κάθε βασική υποδομή. 

Κι όμως,  η Ελλάδα σήμερα δεν γιορτάζει τη μέρα της απελευθέρωσής της! Κι οι 

μαθητές δεν «μαθαίνουν» τη μέρα αυτή στο σχολείο. Και οι όποιες σχετικές 

επετειακές εκδηλώσεις χαρακτηρίζονταν μέχρι πρότινος, τουλάχιστον, από μια 

αμήχανη υποτονικότητα. Κάτι τέτοιο, βέβαια, δεν συμβαίνει σε καμία άλλη χώρα του 

κόσμου. Να γιορτάζεται, δηλαδή, η έναρξη ενός πολέμου όπως είναι η 28η 

Οκτωβρίου και όχι η ημερομηνία της  λήξης του. Πως θα μπορούσε, λοιπόν, να 

ερμηνευτεί η παγκόσμια αυτή πρωτοτυπία; 

Ως εθνική επέτειος έχει ανακηρυχθεί η 28η Οκτωβρίου 1940 κι όχι 12η Οκτωβρίου 

1944 όχι μόνο για να τιμηθεί το θρυλικό «όχι» του λαού μας και  ή  η νίκη των 

ελληνικών δυνάμεων  στο αλβανικό μέτωπο -μια νίκη που ξεπερνούσε τα εθνικά 

σύνορα και έδινε νέα πνοή στον πανευρωπαϊκό αντιφασιστικό  αγώνα - αλλά και 

επειδή  με τον τρόπο  αυτό παρακάμπτεται  το επώδυνο ζήτημα του εμφυλίου, του 

εσωτερικού σπαραγμού που πυροδοτήθηκε αμέσως μετά το τέλος της Κατοχής, 

προκάλεσε τις μεγαλύτερες απώλειες που γνώρισε ο τόπος από το 1830 εως σήμερα  

και δίχασε βαθιά την μεταπολεμική Ελλάδα… Βλέπετε η ευφορία της 

απελευθέρωσης δεν κράτησε πολύ και οι  καλύτερες μέρες δεν ήρθαν! Αντίθετα, οι 

Οι σύμμαχοι, που τον Οκτώβρη καλωσορίζονταν με πανό, το Δεκέμβρη του ίδιου 

χρόνου συγκρούστηκαν με τον λαό και το ΕΑΜ  στη μάχη της Αθήνας, η οποία 

κράτησε 33 ημέρες και έληξε με τη δραματική συμφωνία της Βάρκιζας τον Φλεβάρη 

του 45, σε μια μάταιη   προσπάθεια  να αποφευχθεί ο αδελφοκτόνος πόλεμος.  

 

Η άρνηση, έτσι, του εορτασμού της ημέρας της απελευθέρωσης δεν είναι παρά η 

απώθηση του ιστορικού συμβάντος, ένας μηχανισμός άμυνας της συλλογικής ψυχής.  

Όμως η σιωπή -συνήθως ένοχη-  δεν οδηγεί στην επούλωση του τραύματος…. Μόνο 

η μνήμη, η γνώση και επίγνωση του παρελθόντος μπορεί να οδηγήσει στην 

πραγματική συμφιλίωση ενός λαού και να επιτρέψει τη σωστή διαχείριση του 

μέλλοντος του. 
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