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Δελτίο Τύπου 

 

ΔΕΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΑΕΑ ΝΑ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ 

Η ΠΕΑΕΑ (Πανελλήνια Ένωση Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης) Μεγάρων, έβγαλε 

δημόσια ανακοίνωση στις 11-10-2016, τάχα να ενημερώσει το λαό σχετικά με το 

θέμα του εορτασμού της επετείου της Απελευθέρωσης των Μεγάρων την 9η 

Οκτωβρίου 1944, αλλά στην ουσία έκανε συκοφαντική επίθεση στην Διοίκηση του 

Δήμου.  

Δυστυχώς η ανακοίνωση του Τ.Π. ΠΕΑΕΑ Μεγάρων, ταυτίστηκε με τις ακραίες 

θέσης του κ. Χοροζάνη, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέχασαν επίσης οι συντάκτες της 

ανακοίνωσης ότι οι Αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης κατά των κατακτητών, δεν 

ήταν μόνο κομμουνιστές, αλλά όλος ο λαός.  

Η Διοίκηση του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 3-10-2016, έφερε προς ψήφιση 

θέμα με τον εξής τίτλο: «Καθιέρωση επίσημου εορτασμού της επετείου της 

Απελευθέρωσης της πόλης των Μεγάρων από την Ιταλογερμανική Κατοχή, την 9
η
 

Οκτωβρίου 1944». 

Ο Δήμαρχος έκανε μία εμπεριστατωμένη και καθαρή εισήγηση. Ζήτησε από το σώμα 

να ψηφίσει την καθιέρωση της επετείου, ώστε να αποτελέσει δέσμευση όλων των 

μελλοντικών Διοικήσεων του Δήμου, για να εορτάζεται κάθε χρόνο, με επίσημο 

τρόπο η απελευθέρωση της πόλεως από  την Ιταλογερμανική Κατοχή. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αντώνης Χοροζάνης ψήφισε λευκό (που σημαίνει 

αρνητική ψήφο, δηλαδή δεν θέλει να εορτάζεται η απελευθέρωση των Μεγάρων). 

Όλοι οι άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των Δημοτικών Παρατάξεων ψήφισαν 

θετικά.  

Μέσα στο Δημοτικό συμβούλιο ο κ. Χοροζάνης στην τοποθέτησή του υποστήριξε 

την λανθασμένη άποψη ότι η Διοίκηση έπρεπε να τους ρωτήσει για την «Ιστορική 

Πραγματικότητα», ώστε να επαναφέρουμε τα γεγονότα στην σωστή τους θέση. Στην 

συνέχεια ανέπτυξε με την συνηθισμένη «ξύλινη γλώσσα» την θεωρία του κόμματός 



του, βγάζοντας τα δικά του συμπεράσματα για όλους και για όλα. Αυτά περιληπτικά 

στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 3/10/2016.  

Στη συνέχεια παίρνει την σκυτάλη η Πρόεδρος και τα μέλη  του ΔΣ της ΠΕΑΕΑ και 

βγάζουν την δική τους ανακοίνωση στηριγμένη στις θέσεις του κ. Χοροζάνη.  

Τα είχε όλα αυτή η ανακοίνωσή τους. Λάθη, ψέματα, μονόπλευρα συμπεράσματα, 

παραπληροφόρηση, απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, μαθήματα ιδεολογίας και 

φυσικά ατελείωτο κομματικό μπλα μπλα.  

Εμείς παρατηρούμε:  

Α. Το Λάθος: Γράψανε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν ομόφωνη. 

Ξέχασαν προφανώς ότι είχε ψηφίσει Λευκό ο κ. Χοροζάνης (αρνητική ψήφος). Άρα 

δεν ήταν ομόφωνη. 

Β. Το Ψέμα: Γράψανε ότι αγνοήθηκε η ΠΕΑΕΑ από τον εορτασμό της επετείου. 

Πάλι ξέχασαν ή το απέκρυψαν, ότι ειδικός κλητήρας του Δήμου, που εστάλη από το 

Γραφείο Δημάρχου, επέδωσε στα γραφεία τους την πρόσκληση για τον εορτασμό. 

Ποιος λοιπόν κύριοι βιάζει την αλήθεια;  Και δυστυχώς στον εορτασμό δεν 

παραβρέθηκαν ούτε ο κ. Χοροζάνης, ούτε η ΠΕΑΕΑ.   

Γ. Μονόπλευρα συμπεράσματα: Στο κείμενό τους έβγαλαν συμπέρασμα ότι η 

Διοίκηση του Δήμου πλαστογραφεί την ιστορία και ότι το κίνημα αντίστασης 

προερχόταν μόνο από το χώρο τους και επιδιώκει (η Διοίκηση) την παραχάραξη της 

ιστορίας.!!! 

Δ. Παραπληροφόρηση: Γράψανε επίσης ότι η σημερινή δημοτική αρχή δεν θέλει να 

απογαλακτιστεί από τις παλιές μαύρες εποχές των βασανιστηρίων, των φυλακών, των 

εξοριών και των πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων». Μία λέξη ως απάντηση , 

εκ μέρους όλων των μελλών της Διοίκησης του Δήμου: «ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ». 

Ε. Απαραδέκτους χαρακτηρισμούς: Αναφέρουν για την Διοίκηση και τον Δήμαρχο 

ότι είναι ανιστόρητοι, ότι υπηρετούν τον καπιταλισμό και ότι βιάζουν και σκυλεύουν 

την Ιστορία. Εκ μέρους πάλι όλων των μελών της Διοίκησης : «ΞΑΝΑ ΝΤΡΟΠΗ 

ΣΑΣ».  

ΣΤ. Μαθήματα Ιδεολογίας: Συμβουλεύουν την Διοίκηση για την σωστή ιδεολογία 

σχετικά με τα γεγονότα της εποχής (απελευθέρωσης), τονίζοντας ότι η ιστορία δεν 

χαρίζεται  στους ανιστόρητους, οι οποίοι πρέπει να πάρουν και να ανοίξουν κανένα 

ιστορικό βιβλίο, που να είναι γραμμένο μέσα στο καμίνι της «ταξικής πάλης». (Εδώ 

γελάνε).   

Ζ. Πολιτικό μπλα μπλα: Γράφουν μεταξύ των άλλων: «Δεν αλλάζει τίποτα ως προς 

την δομή του αστικού κράτους που δεν μπορεί με τις «εκλεγμένες κυβερνήσεις » του  

να κοροϊδεύει άλλο το λαό. Ο κομμουνισμός είναι άλλο πράγμα . Είναι ιδεολογία που 

ακολουθεί τα βήματα της εξέλιξης του ανθρώπου!!! Οι κομμουνιστές πρωτοστατούν 



από κάθε μετερίζι για την απελευθέρωση του ανθρώπου από την εργασιακή μισθωτή 

σκλαβιά…. Κλπ κλπ».  

Όλα αυτά αγαπητοί συνδημότες, τα γράψανε, για να πολεμήσουν την απλή και 

σοβαρή ιστορική πρόταση, να εορτάζεται κάθε χρόνο η Απελευθέρωση των Μεγάρων 

από την Ιταλογερμανική Κατοχή, κάτι, που κανείς δεν είχε κάνει μέχρι τώρα. Τα 

συμπεράσματα δικά σας. ΚΡΙΜΑ για το ολίσθημα του Τ.Π ΠΕΑΕΑ Μεγάρων. 

Ειλικρινά δεν ταιριάζει ούτε σε αυτούς, ούτε στους ιστορικούς αγώνες του 

Κομμουνιστικού Κόμματος. 

Τους αγώνες όλου του λαού κατά των κατακτητών, δεν έχει κανένας το δικαίωμα να 

τους μονοπωλεί.  

Ας γιορτάζουμε λοιπόν κάθε χρόνο, έστω και μετά από 72 χρόνια, ενωμένοι την 

Επέτειο της Απελευθέρωσης των Μεγάρων, την 9
η
 Οκτωβρίου, όπως πολύ καλά 

αποφάσισε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας (εκτός, ως συνήθως, 

του κ. Χοροζάνη).  
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Εκ μέρους όλων των μελλών της Διοίκησης του Δήμου 

 


