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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μήνυμα Δημάρχου για την Εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης (25 Νοεμβρίου)
Το μήνυμα του Δημάρχου Μεγαρέων Γρηγόρη Σταμοφλη για την ημέρα τησ Εθνικήσ Αντίςταςησ:
«Στο Δεφτερο Παγκόςμιο Πόλεμο, πζρα από τα ανδραγακιματα του Ελλθνικοφ Στρατοφ και
ςυγκεκριμζνα μετά τθ Μάχθ τθσ Κριτθσ, όταν ζπαψε τυπικά να υφίςταται οργανωμζνοσ Ε.Σ., ζλαμψε θ
Εκνικι Αντίςταςθ. Ο κάκε Ζλλθνασ πατριϊτθσ, με ι χωρίσ όπλο, πιρε μζροσ ςε αυτιν και ζδωςε τθ δικι
του μάχθ ενάντια ςτον κατακτθτι, ςτθ γειτονιά, ςτο χωριό, ςτο βουνό. Στισ 30 Μαΐου του 1941, το ίδιο
βράδυ τθσ παράδοςθσ τθσ Κριτθσ, καταγράφεται θ πρϊτθ αντιςταςιακι πράξθ, το θρωικό κατζβαςμα τθσ
ςβάςτικασ ςτθν Ακρόπολθ από τουσ φοιτθτζσ Μανϊλθ Γλζηο και Λάκθ Σάντα. Αμζςωσ μετά, ο λαόσ άρχιςε
να ςυςτρατεφεται ςε αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ τισ οποίεσ ιδρφει, με πρϊτο (χρονολογικά) τον ΕΔΕΣ.
Καταγράφονται ζτςι οι πρϊτεσ οργανωμζνεσ αντιςταςιακζσ πράξεισ, ςε μαρτυρικά μζρθ όπωσ θ Κάνδανοσ
ςτθν Κριτθ και το Δίςτομο ςτθ Βοιωτία, από όπου οι Γερμανοί ξεκινοφν τισ κθριωδίεσ τουσ ςτθ χϊρα,
καταςτρζφοντάσ τα ολοςχερϊσ και δολοφονϊντασ μαηικά τα γυναικόπαιδα, τουσ αμάχουσ κατοίκουσ τουσ.
Η Εκνικι Αντίςταςθ όμωσ επιβιϊνει, οργανϊνεται και ωριμάηει, με κορφφωςθ τθν ίδρυςθ του ΕΛΑΣ, το
Φεβρουάριο του 1942, με τον οποίο ςυςτρατεφτθκε θ πλειοψθφία των Ελλινων.
Μια από τισ κορυφαίεσ ςτιγμζσ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ ιταν θ μάχθ του Γοργοπόταμου και θ
ανατίναξθ τθσ εκεί γζφυρασ, αποτζλεςμα ςυνεργαςίασ των ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ, ςτισ 25 Νοεμβρίου του 1942,
γεγονόσ που ο εορταςμόσ τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ ζρχεται να κυμίςει.
Η θμζρα αυτι πρζπει να μασ κυμίηει οτι θ ελευκερία δεν χαρίςτθκε ςτον ελλθνικό λαό. Τθν κζρδιςε
με τεράςτιεσ κυςίεσ, δίνοντασ κυριολεκτικά και μεταφορικά το αίμα του και αντιμετωπίηοντασ πείνα,
βαςανιςτιρια και μαηικζσ εκτελζςεισ. Τθν κζρδιςε με τον θρωιςμό του. Ασ μθν ξεχνάμε οτι οι περιςςότεροι
Ζλλθνεσ, ςτθν πράξθ, ποτζ δεν υποτάχκθκαν ςτον κατακτθτι. Αντιςτάκθκαν, άλλοι οργανωμζνα και με
όπλα και άλλοι με “αντάρτικο πόλθσ” και δολιοφκορζσ. Αυτό τιμοφμε με τον εορταςμό τθσ Εκνικισ
Αντίςταςθσ. Όςο για τουσ νεκροφσ και τισ κάκε λογισ απϊλειεσ, αρκεί ο ςτίχοσ του Σικελιανοφ ςτον
επικιδειο του Κωςτι Παλαμά, μεςοφςθσ τθσ Κατοχισ: “ςε αυτό το φζρετρο ακουμπά θ Ελλάδα”.»
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