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Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμοφλη, 
για το έποσ του 1940 

 

« Η 28η Οκηωβπίος, είλαη εζληθή επέηεηνο κε βαξπζήκαλην θνξηίν γηα ηε 

λεόηεξε ηζηνξία ηεο παηξίδαο καο. Είλαη πξσηίζησο ε εκέξα ηνπ εξσηθνύ 

«Όρη», πνπ αληέηαμε ν ειιεληθόο ιαόο ζην ηηακό ηειεζίγξαθν ηνπ ηηαιηθνύ 

θαζηζκνύ. Είλαη αθόκα ε επέηεηνο, πνπ ζπκππθλώλεη ζην ζύλνιό ηεο ηε 

ζηάζε εζληθήο αλάηαζεο, αγσληζηηθόηεηαο θαη αμηνπξέπεηαο κε ηελ νπνία 

αληηκεηώπηζε ν ειιεληθόο ιαόο ζηε ζπλέρεηα ηελ επίζεζε ηνπ γεξκαληθνύ 

λαδηζκνύ θαη ηελ  θαηνρή ηεο ρώξαο. Απνθνξύθσκα απηήο ηεο ζηάζεο ππήξμε 

ην έπορ ηηρ Εθνικήρ Ανηίζηαζηρ, πνπ επηηάρπλε ηηο εμειίμεηο θαη ζπλέβαιε 

απνθαζηζηηθά ζηελ έιεπζε ηεο ραξκόζπλεο εκέξαο ηεο απειεπζέξσζεο. 

«Ποηέ ξανά», ήηαλ ην κήλπκα, πνπ δνλνύζε ζύζζσκε ηελ αλζξσπόηεηα 

κεηά ηε ιήμε ηνπ Δεύηεξνπ Παγθόζκηνπ Πνιέκνπ. Ήηαλ ηόηε αθόκα λσπέο νη 

κλήκεο από ηηο εθαηόκβεο ησλ λεθξώλ, από ηα εθαηνκκύξηα ησλ αλαπήξσλ, 

από ηνπο ζαιάκνπο ησλ αεξίσλ, από ηελ πξσηόγλσξε θξίθε ηεο αηνκηθήο 

βόκβαο ζηε Υηξνζίκα θαη ζην Ναγθαζάθη. 

 «Ποηέ ξανά» ζηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο θαη ηηο αραιίλσηεο θεξδνζθνπηθέο 

επηδηώμεηο ησλ ηζρπξώλ ηνπ θόζκνπ, ζε βάξνο ηεο δσήο θαη ηεο επεκεξίαο 

εθαηνκκπξίσλ πνιηηώλ. 

«Ποηέ ξανά» ζηελ παξαθξνζύλε ηνπ θαζηζκνύ θαη ηνπ ξαηζηζκνύ, πνπ 

εηηήζεθε νινζρεξώο ζε όια ηα πεδία ηεο ζύγθξνπζεο, αιιά κε θνβεξό 

ηίκεκα ζε αλζξώπηλεο δσέο θαη εζηθή θαηάπησζε. 
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«Ποηέ ξανά» ζηελ θαηαπάηεζε ησλ αλζξώπηλσλ δηθαησκάησλ, πνπ 

απνηεινύλ πνιύηηκν θαηαζηάιαγκα ηεο αλζξώπηλεο ζνθίαο ζε παγθόζκηα 

θιίκαθα. 

Μηα ηέηνηα κέξα πξνζθέξεηαη ζηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηδηαίηεξα γηα 

πεξίζθεςε θαη πξνβιεκαηηζκό.  Αμίδεη λα  ζθεθζνύκε πώο αληηκεηώπηζαλ 

εθείλε ηελ εμαηξεηηθά δύζθνιε ηζηνξηθή πεξίζηαζε νη Ειιελίδεο θαη νη Έιιελεο 

πνπ ηνπο έιαρε ν θιήξνο λα δήζνπλ απηά ηα γεγνλόηα. Ση απνζέκαηα 

ζάξξνπο, ςπρηθήο δύλακεο, επηκνλήο θαη απηνζπζίαο ρξεηάζηεθε λα 

αληιήζνπλ γηα λα νξγαλώζνπλ ηελ αληίζηαζή ηνπο. Πόζν ρξεηάζηεθαλ ηελ 

νκνςπρία, ηελ ελόηεηα θαη ηελ αιιειεγγύε, γηα λα νξζώζνπλ ην αλάζηεκά 

ηνπο ζηα ζηξαηεύκαηα ηεο θαηνρήο θαη ζηνπο ειάρηζηνπο ληόπηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο.  

Σν αληάξηηθν, ν παξάλνκνο ηύπνο θαη νη νξγαλώζεηο αληίζηαζεο θαη 

αιιειεγγύεο έγηλαλ ε θαξδηά κηαο Ειιάδαο, πνπ αγσλίζηεθε γηα ηηο αμίεο ηεο 

ηζόηεηαο, ηεο ειεπζεξίαο θαη ηεο αδειθνζύλεο, κηαο Ειιάδαο, πνπ ζθξάγηζε 

κε αγσληζηηθόηεηα, κε αίκα θαη κε ζηνραζκό όρη κόλν ηνλ παλεπξσπατθό θαη 

νηθνπκεληθό αγώλα ησλ ιαώλ ελαληίνλ ηνπ λαδηζκνύ αιιά θαη ηηο 

κεηαπνιεκηθέο αμηώζεηο γηα ειπήνη, δικαιοζύνη, δημοκπαηία θαη 

κοινωνική αλληλεγγύη. 

Αλ ζέινπκε λα ηηκήζνπκε ην αίκα πνπ έρπζαλ νη ζηξαηηώηεο καο ζην 

Ελληνοιηαλικό θαη Ελληνογεπμανικό κέησπν θαη αξγόηεξα νη αληάξηεο θαη 

νη αληάξηηζζεο ζηα ειιεληθά βνπλά θαη νη λένη θαη νη λέεο ηεο ΕΝΩΜΕΝΗ 

ΕΘΝΙΚΗ  αληίζηαζεο, αλ εκπλεόκαζηε από ηα ηδαληθά απηώλ ησλ πξνγόλσλ 

καο, νθείινπκε  ζήκεξα πξνζεισκέλνη ζηελ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ θαη ηελ 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ελσκέλνη θαη απνθαζηζκέλνη λα θξαηήζνπκε ςειά ηε ζεκαία 

καο θαη ην θξόλεκά καο εκπηζηεπόκελνη ηελ πξνάζπηζε ησλ εζληθώλ καο 

θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ζηηο  έλνπιεο δπλάκεηο πνπ δηαρξνληθά έρνπλ 

γξάςεη ρξπζέο ζειίδεο ηηκήο θαη δόμαο ζην βηβιίν ηεο ηζηνξίαο ηεο ΕΛΛΑΔΟ. 

Εθέηνο ζηνλ δύζθνιν θαηξό ηεο παλδεκίαο κπνξεί λα κελ έρνπκε 

παξειάζεηο γηα ιόγνπο πεξηνξηζκνύ ηεο κεηάδνζεο ηνπ Κνξσλντνύ, κπνξνύκε 

όκσο ζεκλά θαη ηαπεηλά λα πξνζεπρεζνύκε θαη λα θέξνπκε ζηε κλήκε καο 

ηνπο αγώλεο θαη ηηο ζπζίεο ησλ πξνγόλσλ καο, λα βγάινπκε όινη ηηο ζεκαίεο 

καο ζηα ζπίηηα καο θαη λα αθήζνπκε ιίγα ινπινύδηα ζηα κλεκεία ησλ 

εξστθώο πεζόλησλ». 
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