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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Εδώ και τώρα απελευθέρωση των νεολαίων Κομμουνιστών στην Ουκρανία! 

 

H Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας 

(ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) καταγγέλλει τη σύλληψη, φυλάκιση και τον άγριο βασανισμό των αγωνιστών 

κομμουνιστών νεολαίων Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς από τους κρατικούς 

κατασταλτικούς μηχανισμούς και την αντιδραστική κυβέρνηση της Ουκρανίας με βάση την 

αντικομμουνιστική νομοθεσία που έχει υιοθετηθεί από το 2014 -στην, κατά τα άλλα, 

δημοκρατική Ουκρανία. 
 

Όπως καταγγέλλεται οι νέοι κομμουνιστές αδελφοί Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς, μόνο 

και μόνο επειδή είναι κομμουνιστές συνελήφθησαν από το βαθιά αντιλαϊκό αστικό Ουκρανικό 

καθεστώς και παραμένουν προφυλακισμένοι στο Κίεβο, έχοντας χτυπηθεί άσχημα πολλές 

φορές με κίνδυνο για την υγεία τους, σύμφωνα με ενημέρωση που εξέδωσε η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Δημοκρατικών Νεολαιών (ΠΟΔΝ). 
 

Συγκεκριμένα ο Α' Γραμματέας της Λενινιστικής Κομμουνιστικής Ένωσης Νεολαίας της 

Ουκρανίας, Μιχαήλ Κονονόβιτς και ο αδελφός του Αλεξάντερ συνελήφθησαν αναίτια από τις 

ουκρανικές αρχές, στο πλαίσιο των αντικομμουνιστικών διώξεων και απαγορεύσεων που 

εντείνονται εδώ και χρόνια στη χώρα. Και οι δύο τους είναι στελέχη του Κομμουνιστικού 

Κόμματος Ουκρανίας, το οποίο έχει τεθεί εκτός νόμου με βάση την αντικομμουνιστική 

νομοθεσία του 2014 που έχει επιβάλει το αντιδραστικό Ουκρανικό κράτος στη χώρα. 
 

Η σύλληψη των αγωνιστών κομμουνιστών στο Κίεβο από τις Αρχές της αντιδραστικής 

Ουκρανικής κυβέρνησης που στηρίζεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ-ΝΑΤΟ- ΕΕ, ακόμα και 

τούτη τη στιγμή που ο Ουκρανικός λαός υφίσταται τις τραγικές συνέπειες του ιμπεριαλιστικού 

πολέμου με την επίθεση της καπιταλιστικής Ρωσίας, προκαλεί την έντονη αγανάκτηση του 

λαού μας όπως και κάθε δημοκρατικού πολίτη. 
 

Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ, οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας,  απόγονοι και φίλοι, πολλοί από τους οποίους ζήσαμε στο πετσί μας 

αντικομμουνιστικές διώξεις από το καπιταλιστικό κράτος και παρακράτος στη χώρας μας, οι 

πολιτικοί πρόσφυγες που φιλοξενήθηκαν από τη Σοβιετική Ένωση και τους λαούς της, τους 

λαούς των άλλων σοσιαλιστικών χωρών, γνωρίζουν από πρώτο χέρι πόσο αδελφικά έζησαν ο 

Ρωσικός με τον Ουκρανικό λαό σε συνθήκες σοσιαλισμού στην οικοδόμηση του οποίου 

συνέβαλαν και οι πολιτικοί πρόσφυγες,  καταγγέλλουμε με στεντόρια φωνή τις διώξεις των 

συντρόφων κομμουνιστών της Ουκρανίας. Ενώνουμε τη φωνή μας μαζί με όλες τις δυνάμεις 

που εκφράζουν την αλληλεγγύη τους στους Ουκρανούς νεολαίους και απαιτούμε από την 

κυβέρνηση της Ουκρανίας την άμεση απελευθέρωση των αγωνιστών κομμουνιστών αδερφών 

Μιχαήλ και Αλεξάντερ Κονονόβιτς που παλεύουν μόνον για τα συμφέροντα της Εργατικής 

τάξης, γενικότερα του λαού της Ουκρανίας. 

 

Κάτω τα χέρια από τους κομμουνιστές αγωνιστές στην Ουκρανία! 

Απελευθέρωση, τώρα, των Ουκρανών συντρόφων Μιχαήλ και Αλεξάντερ 

Κονονόβιτς! 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ 
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