
 

                            Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης  

                                          ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ -παράρτημα Μεγάρων 

Θεωρούμε  χρέος να ενημερώσουμε το λαό της πόλης για κάποιες παρατηρήσεις μας στο 
παρακάτω ζήτημα. 

Με πρωτοβουλία του δημάρχου, το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα, πήρε την απόφαση να 
καθορίσει την 9 Οκτωβρίου ως μέρα απελευθέρωσης της πόλης από τους Γερμανούς 
φασίστες. 

-Είναι μια αλήθεια η ημερομηνία αυτή. Δεν  θα είχαμε κανένα πρόβλημα για την καθιέρωση 
της. Όμως, όταν βιάζεται η αλήθεια - η ιστορική πραγματικότητα μιας εποχής, έχουμε χρέος 
να επαναφέρουμε τα γεγονότα στη σωστή τους θέση. 

Η ιστορική πραγματικότητα λέει πως στην πόλη των Μεγάρων υπήρξε κίνημα αντίστασης, 
που πολέμησε το Γερμανό καταχτητή από κάθε μετερίζι,  έκανε θυσίες  ο λαός των Μεγάρων. 
Χάθηκαν  ζωές στο εκτελεστικό απόσπασμα, ακόμη και παιδιά για αυτό το σκοπό, της 
απελευθέρωσης.  Δεν  ήρθε η απελευθέρωση από το πουθενά.  

Το παράρτημα της ΠΕΑΕΑ – ΔΣΕ αυτό το σκοπό υπηρετεί στα Μέγαρα: να θυμίζει τη δράση 
των αγωνιστών και να τιμά  αυτούς τους πατριώτες.  Να θυμίζει στους νεότερους τα ιστορικά 
γεγονότα όπως ακριβώς τα έζησαν εκείνοι… και να τα  μεταφέρει στους νεότερους όπως τα 
άκουσαν από αυτούς. Αυτό κάνουμε τώρα. 

Θεωρούμε επιεικώς απαράδεκτη την αγνόηση του παραρτήματος μας ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ. Δείχνει 
ασέβεια στους νεκρούς συντοπίτες. Δείχνει  περιφρόνηση σε αυτούς που τους τιμούν. Δείχνει 
τον  τρόπο που βιάζεται η αλήθεια, και πως πλαστογραφούν την ιστορία.  

Το κυριότερο: τηρουμένων των αναλογιών δείχνει πως και η σημερινή δημοτική αρχή δεν 
θέλει να απογαλακτιστεί από τις παλιές μαύρες εποχές. Εποχές που βασάνιζαν, φυλάκιζαν 
και εξόριζαν αυτούς που πολέμησαν τον κατακτητή. Τότε που τους ζητούσαν πιστοποιητικό 
κοινωνικών φρονημάτων για να πιάσουν δουλειά. Σήμερα ποντάρουν στη λήθη, στήνουν 
φιέστες για να θολώσουν τα γεγονότα και να μην μάθει ο λαός αυτή τη μεγάλη  αλήθεια.  

Δεν τους νοιάζει που οδηγούν τη νεολαία στο χάος, στην αμορφωσιά! τους βολεύει να 
διαβάζουν  τα παιδιά μας το βιβλίο της ιστορίας ανάποδα.  

Αλήθεια, Ποιος ο λόγος που οι νέοι στα Μέγαρα δεν θα πρέπει να ξέρουν το συντοπίτη τους 
δάσκαλο  Κώστα Μανωλόπουλο…; όπου, μπροστά στο Γερμανικό  απόσπασμα στο ρέμα της 
μπύρας, στράφηκε  στις  γυναίκες που έκλαιγαν για τους δικούς τους  και με παλικαριά τους 
είπε: γιατί κλαίτε; δεν πρέπει να κλαίτε να τραγουδάτε πρέπει! εμείς πεθαίνουμε για τη 
λευτεριά! Είμαστε κομμουνιστές και πεθαίνουμε για να ξαναβρούν το χαμόγελο όλοι οι 



άνθρωποι στον κόσμο! – Είναι προφανές τι είναι αυτό που τους φοβίζει, είναι που ο ήρωας 
αυτός ήταν κομουνιστής και θυσίασε τη ζωή του για τη λευτεριά. 

-Όταν σε μια τέτοια επέτειο αγνοούν συνειδητά την ΠΕΑΕΑ- ΔΣΕ, τον φορέα που εκπροσωπεί 
στα Μέγαρα αυτούς τους πατριώτες,  τότε δεν πρόκειται για επέτειο, αλλά για φιέστα που 
θέλει να αφανίζει τους πατριώτες. Σαν ομελέτα χωρίς αυγά.  

Είναι μεγάλο το κεφάλαιο και δεν θα επεκταθούμε. Είμαστε όμως στη διάθεση να ανοίξουμε 
διάλογο με όποιον και όποια θα ήθελε να μάθει την ιστορική αλήθεια. 

-Θα πούμε όμως, πως τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση  και οι κυβερνήσεις των 
κρατών μελών και πολλοί πρόθυμοι δήμαρχοι που την υπηρετούν, επιδιώκουν το ξανά 
γράψιμο της ιστορίας στα δικά τους μέτρα. Παραχαράσσουν  δηλαδή την ιστορία του κάθε 
τόπου και γενικότερα, υποτιμώντας τη νοημοσύνη των λαών.   

-Εξισώνουν τον κομουνισμό με το φασισμό αυθαίρετα. Αυθαίρετα γιατί ο φασισμός είναι ο 
ίδιος ο καπιταλισμός. Δεν αλλάζει τίποτα ως προς τη δομή του αστικού κράτους στο 
φασισμό, μόνο ο τρόπος διαχείρισης αλλάζει, γίνεται ποιο βίαιος απέναντι στο λαό. Αυτό 
συμβαίνει όταν το αστικό κράτος δεν μπορεί με τις «εκλεγμένες» κυβερνήσεις του να 
κοροϊδεύει άλλο το λαό… τότε, κραδαίνει το μαστίγιο! προβάλει το φασισμό.  

-Ο κομουνισμός είναι άλλο πράγμα, είναι ιδεολογία που ακολουθεί τα βήματα της με βάση 
την εξέλιξη του ανθρώπου. Μέσα από τις αντίξοες συνθήκες μελετάει την ιστορική διαδρομή 
αυτής της εξέλιξης και διαπιστώνει πως μόνο με τους αγώνες ο άνθρωπος έκανε βήματα 
μπροστά. Οι κομουνιστές πρωτοπορούν από κάθε μετερίζι για την απελευθέρωση του 
ανθρώπου από την εργασιακή μισθωτή σκλαβιά, που τελικός στόχος θα είναι η ευτυχία των 
ανθρώπων, η μη εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο! Στην εποχή μας, εποχή της 
επιστήμης, είναι ντροπή να ζει ο άνθρωπος στην ανασφάλεια.  

Αυτή είναι η φιλοσοφία του κομουνισμού… που με  το φασισμό… είναι  δύο κόσμοι που τους 
χωρίζει το άπειρο. 

Η ιστορία μαρτυράει πολλά, για αυτό θέλουν να την βιάσουν να την σκυλέψουν, είναι 
συνένοχοι  όλοι αυτοί που από κάθε διοικητική θέση του αστικού κράτους, όπως και από την 
τοπική διοίκηση εδώ στα Μέγαρα συμβάλουν σε αυτή την ατιμία.  

Να ξέρουν όμως, η ιστορία δεν ρωτάει, τραβάει μπροστά και όσοι με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο συνέπραξαν, ή αδιαφορούν στο έγκλημα, θα τους γράψει με τα πιο μελανά γράμματα. 

Η ιστορία δεν χαρίζεται ούτε στους ανιστόρητους. Αν είναι τέτοιοι… ας το πάρουν υπόψη τους 
κι ας ανοίξουν κανένα ιστορικό βιβλίο που να είναι γραμμένο μέσα στο καμίνι της ταξικής πάλης. Εκεί 
που είναι η πηγή, αλλά και τα θεμέλια της ανθρώπινης ιστορίας.   


