
Φίιεο θαη θίινη. 

Ο θεηηλόο ενξηαζκόο ηεο εζληθήο καο επεηείνπ ηεο 28εο Οθησβξίνπ,βξίζθεη ηε 

ρώξα καο θαη ηνπο Έιιελεο ζε κηα πνιύ δύζθνιε ζέζε. ε κηα ζέζε πνπ δελ 

ηαηξηάδεη νύηε ζηνπο αγώλεο ησλ πξνγόλσλ καο, αιιά νύηε θαη ζηηο αμίεο θαη ηελ 

αμηνπξέπεηα ηνπ ιανύ καο. 

Δπζηπρώο ζήκεξα απνδεηθλύεηαη όηη δελ ήηαλ αξθεηό ην αίκα πνπ έρπζαλ νη 

πξόγνλνί καο ζηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελν-ηηαιηθνύ 

πνιέκνπ,θαη ζηε ζπλέρεηα ζηνλ ειιελν-γεξκαληθό πόιεκν θαη ηελ Καηνρή από ηηο 

δπλάκεηο ηνπ Άμνλα, γηα λα εμαζθαιηζζεί ε ειεπζεξία καο. 

Δελ έθηαζε ην αίκα απηό γηα λα δηαζθαιίζνπκε κόληκε εηξήλε θαη ζηαζεξόηεηα 

ζηνλ ηόπν καο. Αληίζεηα, ε παηξίδα καο έρεη κπεη ζε λέεο πεξηπέηεηεο, δηαθπβεύεηαη 
γηα κηα αθόκε θνξά, αθόκε θαη ε ίδηα ε εζληθή καο αλεμαξηεζία. 

Απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία θαη ε αμηνπξέπεηα ηνπ ιανύ καο, γηαηί έγηλαλ ηα ηειεπηαία 

30 ρξόληα θαηαζηξνθηθέο επηινγέο, ζε όια ηα επίπεδα ηεο πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο δσήο ηνπ ηόπνπ καο. 

Γηαηί επηηξέςακε σο ιαόο ζε αλεύζπλεο πνιηηηθέο εγεζίεο λα καο εμαπαηήζνπλ θαη 

λα εμαγνξάζνπλ ηηο ζπλεηδήζεηο θαη ηελ αλνρή καο, πξνζθέξνληάο καο σο 

αληάιιαγκα κηα επίπιαζηε θαη πξόζθαηξε επεκεξία, πνπ ζηεξηδόηαλ ζε ζαζξέο 
όπσο απνδείρζεθε βάζεηο. 

Κη όια απηά γηα λα κπνξέζνπλ λα ζηήζνπλ ην δηθό ηνπο πάξηη, Σε κεηαμύ ηνπο 

κνηξαζηά ηνπ εζληθνύ καο πινύηνπ. Δώζακε ην δηθαίσκα ζε απηνύο πνπ ηνπο 

εκπηζηεπηήθακε ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ καο, ηηο δσέο ηηο δηθέο καο θαη ησλ παηδηώλ 

καο, λα καο ινηδνξνύλ ζήκεξα κε επαίζρπλην ηξόπν γηα ηελ εκπηζηνζύλε καο 
απηή, ππνζηεξίδνληαο  όηη καδί ηα θάγακε. 

Καη ην ρεηξόηεξν από όια, λα θαηεγνξνύλ εκάο, ηνπο απινύο πνιίηεο, ζε όιε ηε 

δηεζλή θνηλόηεηα, όηη είκαζηε έλαο ιαόο δηεθζαξκέλνο, ελώ απηνί, νη ιεπθέο θαη 
αζώεο πεξηζηεξέο, καο θάλνπλ ηε ράξε λα καο θπβεξλνύλ. 

Είλαη ηα ίδηα πξόζσπα πνπ ελώ γλσξίδνπλ όηη έρνπλ αθέξαηα ηελ επζύλε πνπ 

νδεγήζεθε ην ζθάθνο ΕΛΛΑ ζηα βξάρηα, δεηάλε ηα ξέζηα θαη θνξηώλνπλ ηα ιάζε 
ζηνπο επηβάηεο ηνπ πινίνπ, αληί ζηνπο θαπεηάληνπο ηνπ Σηηαληθνύ. 

Όκσο ζην παξακύζη απηό κπαίλεη ηέινο.  

Οη κάζθεο έπεζαλ. 

Δελ κπνξνύλ λα καο ην παίδνπλ λαπαγνζώζηεο απηνί πνπ καο νδήγεζαλ ζην 
λαπάγην. 

Καη δελ κπνξνύλ γηαηί είλαη ηα ίδηα πξόζσπα, πνπ ζην όλνκα ηεο δήζελ ζσηεξίαο 

καο, 

επηηξέπνπλ ζηνπο ρζεζηλνύο εηηεκέλνπο ηνπ πνιέκνπ, λα επηζηξέςνπλ ζηε ρώξα 

καο ληθεηέο θαη ηξνπαηνύρνη, κέζα από ηελ ππνγξαθή θαη απνδνρή επαίζρπλησλ 
κλεκνλίσλ. 

Μέζα από ηελ απνδνρή ηεο κόληκεο επνπηείαο. 



Μέζα από ην θνύξεκα ηεο ίδηαο ηεο αμηνπξέπεηαο καο.  

Σξίδνπλ ηα θόθαια ησλ πνιεκηζηώλ ηνπ 40 από ηνλ εμεπηειηζκό ζηνλ νπνίν καο 
ππνβάιινπλ νη ζύγρξνλνη μέλνη επηηεξεηέο καο. 

Εμεπηειηζκό πνπ βαθηίδνπλ ηάρα κνπ ζπληνληζκό ηεο ηερληθήο βνήζεηαο πνπ καο 
παξέρνπλ γηα λα βγνύκε από ηελ θξίζε. 

«Είκαη εδώ γηα λα ζπληνλίζσ ηε βνήζεηα πνπ ε ηξόηθα κπνξεί λα πξνζθέξεη. 

Πξέπεη λα θαηαλνήζεη ν ειιεληθόο ιαόο όηη πξόθεηηαη γηα παξνρή βνήζεηαο θαη όρη 

επηβνιή πνιηηηθήο», καο ιέεη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2011 ν ζύγρξνλνο Γεξκαλόο 
Δηνηθεηήο καο θύξηνο Ράηρελκπαρ. 

Καη καο ηα ιέεη αθξηβώο 67 ρξόληα κεηά, από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1944, πνπ 

απνρσξνύζαλ εηηεκέλα θαη ηαπεηλσκέλα ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηνρήο από 

ηελ Αζήλα. 

Μπνξνύκε λα ηνλ πηζηέςνπκε; 

Πώο λα πηζηέςνπκε ηε ζύγρξνλε εθδνρή ηνπ παιηνύ θαηαθηεηή;  

Σα ίδηα αθξηβώο καο έιεγε θαη ν Γεξκαλόο θξνύξαξρνο ην 1941, ζην πξώην 
δηάηαγκα πνπ εμέδσζε σο επηθεθαιήο ησλ δπλάκεσλ Καηνρήο: 

«Είκαη εδώ όρη σο θαηαθηεηήο, αιιά σο εηξελνπνηόο γηα λα βνεζήζσ ηνπο Έιιελεο 
λα πξννδεύζνπλ». 

Είδακε ζηε ζπλέρεηα πσο ηελ ελλννύζαλ ηελ εηξήλε. 

Καη πσο επίζεο πιήξσζαλ, κεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ηηο πνιεκηθέο 

επαλνξζώζεηο ζηε ρώξα θαη ην ιαό καο, γηα ηηο ρηιηάδεο δσέο θαη ηηο θαηαζηξνθέο 
πνπ καο πξνμέλεζαλ. 

Η ηζηνξία γηα κηα αθόκε θνξά θάλεη ηνλ θύθιν ηεο. 

Καη ν εηηεκέλνο επηζηξέθεη ζηνλ ηόπν ηνπ εγθιήκαηνο. 

Αιιά απηή ηε θνξά, ληθεηήο θαη δηθαησκέλνο. 

Αθνύ ηνπ έδσζαλ ην δηθαίσκα γη’ απηήλ ηελ επηζηξνθή, πξώηα νη εγέηεο πνπ ηνπο 

εκπηζηεπζήθακε ηνλ κέιινλ ηνπ ηόπνπ καο. 

Καη ζηε ζπλέρεηα θαη εκείο νη ίδηνη πνπ αθειώο πηζηέςακε όηη κπνξνύκε ρσξίο 

θόπνπο, ρσξίο ζπζίεο όπσο νη πξόγνλνη καο, λα δήζνπκε ειεύζεξνη. 

Φίιεο θαη θίινη. 

ήκεξα, είλαη δελ είλαη απιά κηα κέξα γηνξηήο,  

Μηα κέξα εζληθήο ππεξεθάλεηαο . 

Η ζεκεξηλή κέξα θαη θάησ από ηηο ζπλζήθεο πνπ ηηκνύκε ηνπο αγώλεο ησλ 

πξνγόλσλ καο, πξέπεη λα απνηειέζεη εκέξα εζληθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο γηα όινπο 
καο. 



Οθείινπκε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ε ρώξα καο βξίζθεηαη ζε θαηάζηαζε 

πνιέκνπ.  

Ελόο πνιέκνπ πνιύ δηαθνξεηηθνύ από απηόλ ηνπ 1940. 

Αιιά εμίζνπ αλειέεηνπ. 

ήκεξα βαζηθόο ζηόρνο ηνπ ερζξνύ δελ είλαη λα θαηαιάβεη ην έδαθνο ηεο ρώξαο 

καο.  

Αιιά  λα ην αγνξάζεη θνςνρξνληά, ζε ηηκή επθαηξίαο, όζν όζν. 

ηνλ πόιεκν ηεο επνρήο καο ν ερζξόο δελ ζέιεη νύηε λα καο ζθνηώζεη, νύηε λα 

καο ζπιιάβεη αηρκαιώηνπο. 

Σνπ αξθεί λα καο ππνρξεώζεη λα δνπιεύνπκε γη’ απηόλ ζρεδόλ ηζάκπα. 

Χσξίο δηθαηώκαηα, ρσξίο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο. 

Αιιά λα λνκίδνπκε όηη θαηά ηα άιια είκαζηε ειεύζεξνη. 

ήκεξα ν ερζξόο εθκεηαιιεύεηαη ην δηθαίσκα πνπ εκείο ηνπ δώζακε θαη 

απνθαζίδεη όρη κόλν πόζν ζα καο θνπξέςεη, αιιά ην πσο ζα δήζνπκε ηα επόκελα 
30 ρξόληα εκείο, ηα παηδηά καο, νη ζεκεξηλνί απόκαρνη ηεο δσήο. 

Σνπο επηηξέςακε λα απνθαζίδνπλ απηνί, πίζσ από ηηο θιεηζηέο πόξηεο γηα ην δηθό 

καο κέιινλ, ρσξίο λα αθνύγεηαη δπλαηά ε δηθή καο θσλή, πεξηκέλνληαο έμσ ζην 

δηάδξνκν, έμσ από ηελ αίζνπζα, κέρξη λα καο αλαθνηλώζνπλ ηελ ηειηθή ηνπο 

απόθαζή γηα ην πόζν ζθηθηή ζα είλαη ε ζειηά πνπ ζα καο πεξάζνπλ ζην ιαηκό. 

Αγλννύλ όκσο έλα ζεκαληηθό ζηνηρείν. 

Όηη ζηελ καθξόρξνλε ηζηνξηθή πνξεία απηνύ ηνπ ηόπνπ, νη Έιιελεο δελ δέρηεθαλ 
γηα πνιύ θαλέλαλ ζην ζβέξθν ηνπο. 

Οη Έιιελεο γλσξίδνπκε από ζπζίεο, γλσξίδνπκε από αγώλεο, 

Ο δηθόο καο ηξάρεινο δπγό δελ ππνκέλεη. 

Είηε είλαη μέλνπ ζηξαηηώηε, είηε είλαη μέλνπ ηξαπεδίηε. 

Σα βάιακε πνιιέο θνξέο θαηά ην παξειζόλ κε ηζρπξόηεξνπο θαη πεξηζζόηεξνπο 
αληηπάινπο θαη ηειηθά ληθήζακε, 

Γηαηί είρακε όπια καο ην ζάξξνο, ηηο αξρέο θαη ηηο αμίεο ηεο θπιήο καο. 

Γηαηί δελ θνβεζήθακε πνηέ ηηο ζπζίεο. 

Γηαηί καο έδηλε έκπλεπζε θαη δύλακε θαη απνηεινύζε παξάδεηγκα ην ιακπξό καο 
παξειζόλ. 

ηελ καθξόρξνλε πνξεία ηνπ ειιεληθνύ Έζλνπο ππήξμαλ, αιιά θαη ζα ππάξμνπλ 

θαη κειινληηθά θαη Εθηάιηεο αιιά θαη λελέθνη πνιηηηθνί, αιιά έρεη απνδεηρζεί όηη ε 
παξνπζία ηνπο δελ αξθεί γηα λα αιιάμνπλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Ειιάδνο. 



Είκαη βέβαηνο όηη ζε απηέο ηηο δύζθνιεο ζηηγκέο νη Έιιελεο δελ ζα ζθύςνπλ ην 
θεθάιη. 

Παξά ηελ ηαπείλσζε πνπ έρνπκε ππνζηεί, έρνπκε θαη ηε δύλακε θαη ηε ζέιεζε λα 

απνδείμνπκε όηη δελ ζα επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα καο επηηεξήζεη θαη λα καο 

δηαθεληεύζεη. 

Οη αγσληζηέο ηνπ 40 ζπζίαζαλ ηηο δσέο ηνπο, γηα λα κείλεη ε παηξίδα καο 
ειεύζεξε. 

Είκαη βέβαηνο όηη θαη νη ζύγρξνλνη Έιιελεο, νη αγσληζηέο ηνπ 2011, δελ ζα 

γνλαηίζνπλ, έρνπλ ηε ζέιεζε, έρνπλ ηε δύλακε, λα ζπζηάζνπλ θάπνηα από ηα 

πιηθά αγαζά πνπ ηνπο ράξηδαλ κέρξη ζήκεξα κηα πξόζθαηξε θαη επίπιαζηε 

επεκεξία, γηα λα παξακείλνπλ πξαγκαηηθά ειεύζεξνη. 

Γηα λα ζηείινπλ παληνύ ην κήλπκα όηη απηόο ν ιαόο κπνξεί λα κελ γελλήζεθε 
πινύζηνο, αιιά γελλήζεθε ειεύζεξνο. 

Καη ζα δήζεη θαη ηα επόκελα ρξόληα ειεύζεξνο, 

Με ιηγόηεξα πιηθά αγαζά ίζσο. 

Με ρακειόηεξν επίπεδν δηαβίσζεο ίζσο. 

Αιιά ρσξίο έθπησζε ζηηο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο ηνπ αμίεο. 

ε απηνύο πνπ λνκίδνπλ όηη κπνξνύλ λα καο θαηαθηήζνπλ κε ηε δύλακε ησλ 

ηξαπεδώλ ηνπο, ζηέιλνπκε ζήκεξα, 28 Οθησβξίνπ ηνπ 2011, επέηεην ηνπ έπνπο 
ηνπ 40 ην κήλπκα, όηη δελ κπνξνύλ λα καο ππνηάμνπλ. 

Σν κήλπκα ηεο αληίζηαζεο ζε απηά πνπ ζρεδηάδνπλ γηα καο ρσξίο εκάο. 

Σν κήλπκα όηη δελ ζθύβνπκε ην θεθάιη. 

Σν κήλπκα ηεο απόθαζεο λα ζεθώζνπκε ηελ Ειιάδα ςειόηεξα. 

ηε ζέζε πνπ ηεο αμίδεη. 

Μηα Ειιάδα πξαγκαηηθά δπλαηή, κε πγηή αλάπηπμε, κε κηα θνηλσλία κε αμίεο, 
ζπλνρή θαη αιιειεγγύε. 

Είκαη ζίγνπξνο όηη ε Παηξίδα καο θαη νη Έιιελεο ζα ηα θαηαθέξνπκε. 

Θα δηαςεύζνπκε γηα κηα αθόκε θνξά, όπσο θάλακε θαη ην 40, απηνύο πνπ 
πηζηεύνπλ όηη ζα καο θάλνπλ λα γνλαηίζνπκε. 

Εκείο θη όρη απηνί, ζα θαζνξίζνπκε ην κέιινλ θαη ηελ ηύρε καο. 

αο επραξηζηώ. 


