Επέτειος Πηγάδας: Να αλλάξει
ή να σταματήσει…
Πιο ήσυχα από κάθε άλλη φορά-τουλάχιστον τα τελευταία
χρόνια- και με τη συμμετοχή μερικών εκατοντάδων ανθρώπων και
ακόμα λιγότερων μελών της Χρυσής Αυγής, πραγματοποιήθηκε
χθες Κυριακή το μνημόσυνο των θυμάτων στην Πηγάδα του
Μελιγαλά.
Μάλιστα στις εισόδους του Μελιγαλά υπήρχαν μπλόκα από
αστυνομικούς και γίνονταν έλεγχοι για την αποφυγή
παρατράγουδων…
Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Φώτης Χαρίτος δικηγόρος, στέλεχος
του ΛΑΟΣ που εκτίμησε ότι στον Μελιγαλά συντελέστηκε μια
γενοκτονία χωρίς προηγούμενο και ανέφερε πως τις εκτελέσεις
διέταξε η ηγεσία του ΕΑΜ ΕΛΑΣ. Υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι
η Μακρόνησος μπροστά στο Μπεζεστένι ήταν παιδική χαρά.
Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Χρήστος Μπένος, εκ μέρους των
συγγενών των θυμάτων και ο δήμαρχος Οιχαλίας Αριστείδης
Σταθόπουλος. “Αυτοί που θα αγνοήσουν την ιστορία είναι
καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν”, είπε ο κύριος
Μπένος. “Δεν λέμε ποτέ λήθη, αλλά ποτέ ξανά τέτοια γεγονότα,
ποτέ ξανά αδελφοκτόνο μίσος και εμφύλιος”, ανέφερε ο Αρ.
Σταθόπουλος.
Μάλιστα στο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
φονευθέντων ο ιερέας έκανε λόγο για “αδίκως σφαγιασθέντες
υπό των κομμουνιστοσυμμοριτών”…
Στην εκδήλωση παρέστησαν οι ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής
Γεώργιος Επιτήδειος και Λάμπρος Φουντούλης, ενώ κατατέθηκαν
στεφάνια από εκπροσώπους της Χρυσής Αυγής, του ΛΑΟΣ,
συλλόγους, το δήμαρχο Οιχαλίας και προέδρους της Δημοτικής
Κοινότητας Μελιγαλά και τοπικών κοινοτήτων…

Εμείς ως Μεσσήνιοι και «αιρετικά» έχουμε να πούμε τα εξής: Η
εκδήλωση αυτή αφορά ένα ιστορικό γεγονός που δεν έχει
διαφωτιστεί ιστορικά όσο θα έπρεπε και πολλά στοιχεία του
είναι συγκεχυμένα και ιδεολογικά φορτισμένα.
Αυτό που έχουν να κάνουν όσοι διοργανώνουν σήμερα αυτό το
μνημόσυνο είναι κατά πρώτον να διώξουν όλα τα ακραία
στοιχεία (ειδικά τους Χρυσαυγήτες) που το καπηλεύονται και
να αλλάξουν μορφή στην εκδήλωση.
Πρώτον η παρουσία ναζιστών και φασιστών δίνει επιχειρήματα
στους αμετανόητους κομμουνιστές να στηρίζουν την προπαγάνδα
τους πως και καλά οι μόνοι που δολοφονήθηκαν τότε στο
Μελιγαλά ήταν οι φασίστες και οι δοσίλογοι (αυτό
ισχυρίζονται ακόμα και σήμερα).
Δεύτερον το καλύτερο που έχουν να κάνουν είναι να αλλάξουν
και το ιδεολογικά φορτισμένο κλίμα και να μετατρέψουν την
εκδήλωση σε μνημόσυνο-επέτειο κατά του εθνικού διχασμού και
υπέρ της συμφυλίωσης ή κάτι παρόμοιο.
Σε μια τέτοιας μορφής επέτειο θα πρέπει να καλούνται όλα τα
κόμματα του δημοκρατικού τόξου και τότε θα φανεί ποιοι είναι
υπέρ της συμφιλίωσης και έχουν ξεπεράσει μέσα τους της
ιδεοληψίες και το διχασμό της σκοτεινές εκείνες εποχές.
Αν δεν γίνουν αυτές οι αλλαγές αυτή η εκδήλωση δεν έχει
ιδιαίτερο νόημα και δεν ωφελεί κανέναν. Ας κάνουν λοιπόνκατά τη γνώμη μας- τις συγκεκριμένες αλλαγές που απαιτεί η
εποχή μας, διαφορετικά ας το καταργήσουν και ας πάνε όλα στη
λήθη…

