
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου συζητούνται θέματα που αφορούν τον τόπο μας, 
καταγράφονται οι θέσεις των παρατάξεων και βέβαια υπάρχουν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο 
εκπρόσωπός μας (Α. Χοροζάνης) προσπαθεί σταθερά σ’ αυτή την κατεύθυνση εξειδικεύοντας τις θέσεις 
του Κόμματος. 

Απ’ όσο  μπορούμε να καταλάβουμε, δύο είναι τα θέματα που «ενόχλησαν» το δήμαρχο και τον 
οδήγησαν στο να «παραφερθεί»: 

 Το πρώτο έχει να κάνει με τις διαδικασίες για την κατασκευή δεξαμενής νερού στην Κινέτα. Η θέση 
του ΚΚΕ για το θέμα είναι ξεκάθαρη: Το νερό είναι φυσικό αγαθό και μόνο με κοινωνική 
ιδιοκτησία θα είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εμπόρευμα. Σήμερα αγωνιζόμαστε για να  παρέχεται 
σε όλους τους πολίτες, διασφαλίζοντας την ποιότητά του. Τα προβλήματα δημιουργούνται από τη 
στιγμή που η ΕΥΔΑΠ, που λειτουργεί με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, εξετάζει το θέμα με βάση το 
επενδυτικό της συμφέρον. Έρχεται σε συμφωνίες με τους δήμους και διαπραγματεύονται ο ένας 
ως πωλητής (ΕΥΔΑΠ) που κοιτάζει να κερδίσει κι ο άλλος ως αγοραστής (Δήμος) που κοιτάζει να 
«κόψει» γιατί δεν έχει να πληρώσει τόσα! Αυτό το θέμα αναδείξαμε και με την ερώτηση που 
κατέθεσε ο βουλευτής μας στη Βουλή. 

Σε κάθε περίπτωση, βγαίνει ζημιωμένος ο λαός (της Κινέτας), που θα συνεχίσει να περιμένει πολύ 
καιρό το πολυπόθητο νερό κι όταν έρθει, θα πληρώνει ακριβά για να το έχει και στην ποιότητα 
που θα το έχει. Αυτό εννοούμε όταν λέμε ότι μετατρέπεται το νερό σε εμπόρευμα. 

Να θυμίσουμε πως ο εκπρόσωπός μας για το συγκεκριμένο θέμα της δεξαμενής ψήφισε θετικά 
αναγνωρίζοντας το επείγον του έργου, παρά του ότι είμαστε αντίθετοι σε απευθείας αναθέσεις 
που πολλές φορές δημιουργούν προβλήματα (διαφάνειας, αποτελεσματικότητας κλπ.). 

Να πούμε ακόμη πως με το «Νέο Καλλικράτη», με τον οποίο συμφωνεί βέβαια ο δήμαρχος, το 
κράτος απαλλάσσεται ακόμα περισσότερο από βασικές υποχρεώσεις του προς τους δήμους. Οι 
δήμοι στο άμεσο μέλλον και δεδομένης της οικονομικής τους κατάστασης, θα καταφύγουν είτε σε 
τοπική φορολογία επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο τους πολίτες είτε σε εκχώρηση 
αρμοδιοτήτων τους σε επιχειρηματίες με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το ποιοι και πώς θα έχουν 
πρόσβαση στις διάφορες υπηρεσίες τους (συντήρηση σχολείων, παιδικοί σταθμοί, καθαριότητα 
κλπ.) 



Παρόμοια κατάσταση δημιουργήθηκε και για το θέμα του επίσημου εορτασμού της 
απελευθέρωσης των Μεγάρων από τους Γερμανούς. Ο δήμαρχος ενοχλήθηκε γιατί ο εκπρόσωπος 
του ΚΚΕ ψήφισε λευκό εκφράζοντας επιφυλάξεις για το περιεχόμενο που επιχειρείται να δοθεί σ’ 
αυτόν τον εορτασμό. 

Την ιστορία τη διδασκόμαστε για να αντλούμε χρήσιμα συμπεράσματα για το μέλλον. Μέσα από 
την ιστορία πέρασαν θεωρίες, ιδεολογίες,  δουλεύτηκαν στην πράξη κι άλλες ο λαός τις απέρριψε, άλλες 
τις κράτησε στην καρδιά του. Έγιναν πόλεμοι, επαναστάσεις  και δουλεύει ο λαός μέσα του τις αιτίες, τα 
αποτελέσματα και βγάζει συμπεράσματα για το παρόν και το μέλλον. Γι’ αυτό το ΚΚΕ μελετά 
επιστημονικά την ιστορία και τοποθετεί τα γεγονότα στη σωστή ταξική τους διάσταση. Από την άλλη, 
παρακολουθούμε πλήθος ομιλιών και εορτασμών, αλλά και τα σχολικά βιβλία να είναι γεμάτα ιστορικές 
ανακρίβειες, να αποκρύπτουν ή να διαστρεβλώνουν ιστορικά γεγονότα, να επιδίδονται σε ωμό 
αντικομουνισμό. Και η επιφύλαξή μας στο συγκεκριμένο θέμα έχει να κάνει με το εξής ερώτημα: Υπήρχε ή 
όχι Αντίσταση στην πόλη των Μεγάρων στα χρόνια της Κατοχής; Υπήρχαν δωσίλογοι και συνεργάτες των 
Γερμανών; Έδρασε στην περιοχή το ΕΑΜ; Υπήρχαν Ομάδες «Ελλήνων» που συνεργάζονταν με τον εχθρό 
για να χτυπήσουν τους κομουνιστές; Μ’ αυτόν τον τρόπο τα παιδιά μας μαθαίνοντας ιστορία, θα μάθουν 
τι πάει να πει πατριωτισμός και τι καθήκον απέναντι στον ξένο κατακτητή, απέναντι στον ντόπιο 
εκμεταλλευτή του. Να γιατί επιμένουμε στο μήνυμα του  εορτασμού της 9ης Οκτωβρίου. Γιατί αν δε δούμε 
έτσι την ιστορία, θα καταλήξουμε να έχουμε, αντί για μνημεία Αντίστασης, αγάλματα με τον τότε 
δήμαρχο να παίρνει τα κλειδιά της πόλης από τον Γερμανό και δυστυχώς καταλήξαμε να βλέπουμε τα 
φασιστοειδή της Χρυσής Αυγής να καταθέτουν στεφάνια με τη σβάστικα στον ώμο… 

Αλήθεια, πώς θα περίμενε ο δήμαρχος να τοποθετηθεί ένας εκπρόσωπος του ΚΚΕ για τα  
παραπάνω θέματα;  Το ΚΚΕ είναι ένα ιστορικό κόμμα που έδωσε χιλιάδες νεκρούς κι έχει βαθιά τις ρίζες 
του μες στην ψυχή του λαού. Γνωρίζει πολύ καλά τους φίλους του και τους εχθρούς του. Γνωρίζει πολύ 
καλά πού αποσκοπεί ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει πως «είναι συνεχιστής του ΕΑΜ». Δύο πράγματα πρέπει ο λαός 
να κρατήσει μέσα του: 

 Όταν η αστική τάξη και τα κάθε λογής φερέφωνά τους επιτίθενται στο ΚΚΕ, έχουν βάλει στο 
στόχαστρο όλο το λαό. Θέλουν να χτυπήσουν την καρδιά και τη γροθιά του, να σταματήσουν τους 
αγώνες του. 

 Να μην παραιτηθεί, να μην απογοητεύεται, να εμπιστεύεται το ΚΚΕ στην οργάνωση του αγώνα για 
να σταματήσουμε τα χειρότερα και να περάσουμε στην αντεπίθεση διεκδικώντας αυτά που μας 
ανήκουν! 
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