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 Γιώργου Πατούλη  

    Για την επέτειο τις 28 η Οκτωβρίου  

   

Κυρίες και κύριοι. 

Η 28η Οκτωβρίου είναι ηµέρα µνήµης και τιµής για όλες τις Ελληνίδες και τους 

Έλληνες.  

Είναι ηµέρα υπερηφάνειας για το σθένος και τη δύναµη ψυχής που επέδειξε ο 

ελληνισµός.  

Είναι επέτειος απόδοσης της οφειλόµενης τιµής σε όλους όσους όρθωσαν το 

ανάστηµά τους, απέναντι στις δυνάµεις της βίας και του φασισµού.  

 

Ως Έλληνας πολίτης που ζει τη σηµερινή εποχή , αλλά και ως ∆ήµαρχος της πόλης 

µας, αισθάνοµαι την ανάγκη να πω ότι η επέτειος αυτή είναι για µένα κάτι πολύ 

περισσότερο από µια εθνική γιορτή.  

Πιστεύω ότι στο αποφασιστικό «όχι» του ελληνικού λαού απέναντι στον πανίσχυρο 

στρατιωτικά επίδοξο κατακτητή της χώρας µας,  αποτυπώνεται η ακλόνητη πίστη 

ενός λαού να τιµήσει την ιστορία και τις θυσίες των προγόνων του.  

 

Μια ιστορία εκατοντάδων ετών, βαµµένη µε αίµα και αγώνες, για την κατάκτηση της 

ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας.  

 

Αγώνες για διατήρηση της εθνικής συνείδησης και αξιοπρέπειας.  

Αγώνες για να έχουµε σήµερα το δικαίωµα να ζούµε ελεύθεροι.  

Αγώνες για να διαθέτουµε τη δύναµη να διαµορφώνουµε εµείς το µέλλον µας.  

Και να διεκδικούµε ως έθνος έναν αναβαθµισµένο ρόλο, σε ένα ασταθές γεωπολιτικό 

περιβάλλον, που διαρκώς αλλάζει.  

 

Θεωρώ ότι η επέτειος της 28 ης Οκτωβρίου είναι ένα σηµαντικό ιστορικό γεγονός,  

και δεν πρέπει να εξαντλείται ο εορτασµός της µόνο σε ωραίες οµιλίες και 

εντυπωσιακές παρελάσεις.  

Η διατήρηση της εθνικής µνήµης για µικρούς σε µέγεθος λαούς σαν το δικό µας 

πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.  

Και πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για δύο λόγους.  

 

Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πιστεύω πως η ισχυρή εθνική µνήµη αποτελεί το βασικό 

µας όπλο, το ανάχωµα για να αποκρούσουµε µε επιτυχία τον ιστορικό 

αναθεωρητισµό που προωθείται τα τελευταία χρόνια.  

 

Να αντιµετωπίσουµε την τάση για εθνο-µηδενισµό και αποδόµηση της εθνικής 

συνείδησης, ταυτότητας και Ιστορίας, που έχουν αναδειχθεί σε πρώτης τάξεως 

εργαλεία στην προσπάθεια για την αποσταθεροποίηση και γεωπολιτική αναδιάταξη 

των εθνών. Και κυρίως των ευρωπαϊκών εθνών.  

 

Ο δεύτερος λόγος που δίνω προτεραιότητα στη διατήρηση της εθνικής µνήµης, είναι 

γιατί πιστεύω ότι οι λαοί που τη διατηρούν ζωντανή , είναι αυτοί που µπορούν να 



πρωταγωνιστούν στις διεθνείς εξελίξεις.  

 

Γιατί η ιστορική γνώση και η ρεαλιστική καταγραφή και ανάλυση των ιστορικών 

στιγµών, αποτελούν για τα έθνη που τα διαθέτουν,  ουσιαστικά εφόδια για τη 

χάραξη µιας επωφελούς στρατηγικής, που θα υπηρετεί µακροπρόθεσµα τα 

συµφέροντα τους. 

 

Και µιας και µιλάµε για εθνική µνήµη και γιορτάζουµε σήµερα µια σηµαντική 

ιστορική επέτειο του έθνους µας, θα ήθελα στο σηµείο αυτό να συνδέσω τη γιορτή 

αυτή µε την αδήριτη ανάγκη να διατηρήσουµε ως έθνος ζωντανές τις ιστορικές µας 

µνήµες.  

 

Και για να τις κρατήσουµε ζωντανές πρέπει οι εκπαιδευτικοί και οι δάσκαλοι να 

διδάσκουν την ιστορία µας µε επιµονή και ευθύνη στα σχολεία αλλά και πρέπει να 

διδασκόµαστε όλοι την πραγµατική ιστορία µας.  

Κι όχι παραµορφωµένη, ανάλογα µε τις ιδεοληψίες αυτών που τους αναθέτουµε να 

µας την γράψουν για να την διδαχθούν τα παιδιά µας.  

 

Είναι όµως κυρίες και κύριοι πολλά τα παραδείγµατα µέχρι σήµερα για προσπάθεια 

αλλοίωσης σηµαντικών ιστορικών γεγονότων.  

 

Τόσο στην πατρίδα µας, όσο και αλλού.  

 

Υπάρχουν πολλά παραδείγµατα όπου µια µεγάλη εθνική επανάσταση, 

απελευθερωτικοί αγώνες, η ξένη κατοχή και η αντίσταση στον κατακτητή, έγινε 

προσπάθεια να παραχαραχθούν ή και να υποβαθµιστούν.   

 

∆εν έχουµε δει λίγες φορές να επιχειρείται να ξαναγραφτεί η ιστορία , µε κυρίαρχο 

στοιχείο την υποβάθµιση των σηµαντικών ιστορικών γεγονότων και την ανάδειξη 

δευτερεύουσων πλευρών και προσωπικοτήτων.  

 

∆εν είναι λίγες οι φορές που συγκρούονται οι ιστορικοί µύθοι και οι πολιτικές 

σκοπιµότητες µε την ιστορική αλήθεια.  

 

Και από τη σύγκρουση αυτή σε πολλές περιπτώσεις  χαµένη έχει βγει η πραγµατική  

ιστορία και η κριτική της προσέγγιση.  

 

Ποιος µπορεί να αµφισβητήσει ότι ο ελληνο-ιταλικός πόλεµος του 1940, είναι ένα 

ιστορικό γεγονός γεµάτο πάθη, µίση, συγκρούσεις, πολεµικές αναµετρήσεις;  

 

Αλλά και ότι είναι εξίσου γεµάτος µε µεγαλειώδεις στιγµές;  

 

Οι µάχες και οι συγκρούσεις  είναι άλλωστε στοιχεία πολλές φορές  αλληλένδετα µε 

το µεγαλείο.  

 

Αν σβήσουµε τα πρώτα, υποχρεωτικά σβήνουµε και το δεύτερο.  

 

Και τότε δεν γράφουµε ιστορία.  

 

∆ηµιουργούµε µια καρικατούρα πολιτικής ορθότητας, που δεν βοηθά τις επόµενες 



γενιές ούτε να µάθουν την ιστορία τους, αλλά ούτε και να παραδειγµατιστούν από τα 

λάθη αλλά και τις ηρωικές στιγµές.  

 

Και µε τον τρόπο αυτό καταργείται στην πράξη η εθνική και η ιστορική συνείδηση.  

 

Και εύλογα αναρωτιέµαι, αυτό θέλουµε ως έθνος σήµερα;  

 

Θέλουµε να ξαναγραφτεί η ιστορία µας, στρογγυλεµένη;  

 

Αυτό είναι πρόοδος;  

 

Αυτό µας ωφελεί;  

 

Ωφελεί τον τόπο η απώλεια της ιστορικής αλήθειας;  

 

Της ιστορικής συνείδησης;   

 

Με όλον αυτόν το θόρυβο που ξέσπασε τον τελευταίο χρόνο µε αφορµή το 

συγκεκριµένο σχολικό εγχειρίδιο, έχουµε ποτέ αναρωτηθεί πως αντιµετωπίζουν άλλοι 

λαοί τον τρόπο καταγραφής της σύγχρονης ιστορίας τους;  

 

Γίνεται αλλού η ιστορία αντικείµενο τόσο µεγάλης αντιπαράθεσης;  

 

Γίνονται οι µαθητές πειραµατόζωα σε µια εκπαιδευτική διαδικασία, που την πνίγουν 

τα ιδεολογήµατα κάποιων που θέλουν να αυτοαποκαλούνται ειδικοί;  

 

Αναρωτηθήκαµε ποτέ αν στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης ξαναγράφουν 

στρογγυλεµένη την ιστορία τους, για να µην στενοχωρήσουν τους γείτονες τους;  

 

Η αλήθεια είναι ότι πράγµατι σε ορισµένες χώρες της Ευρώπης έγινε την 

προηγούµενη δεκαετία µια προσπάθεια να απαλειφθούν ορισµένα ακραία εθνικιστικά 

στερεότυπα από ορισµένα σχολικά βιβλία της ιστορίας.  

 

Αλλά αυτό έγινε µεταξύ κρατών που το ένα δεν διεκδικεί εδάφη από το άλλο και δεν 

αµφισβητεί την εθνική του κυριαρχία. 

 

Έγιναν µεταξύ λαών που έχουν λύσει προ πολλού τις διαφορές τους και έχουν µάθει 

να συµβιώνουν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Έγινε στη βάση της αµοιβαιότητας, στα σχολικά βιβλία και των δύο χωρών , από 

κοινή επιτροπή εκπαιδευτικών και των δύο χωρών, κι όχι µονόπλευρα από τη µια 

µόνο πλευρά.  

 

Και το κυριότερο, αφορούσε ένα κοινό κεφάλαιο ιστορίας που διδάσκονταν σε 

µαθητές Λυκείου, που διέθεταν κριτική σκέψη.  

 

Και όχι σε µαθητές ∆ηµοτικού, όπως επιχείρησαν κάποιοι να κάνουν στην Ελλάδα.  

 

Όλη η υπόλοιπη όµως ιστορία διδάσκεται σύµφωνα µε την ξεχωριστή οπτική της 

κάθε χώρας.  



 

Αυτή η ξεχωριστή εθνική οπτική της ιστορίας, είναι ένα ζήτηµα κεφαλαιώδους 

σηµασίας για κάθε κράτος που σέβεται τον εαυτό του και την ιστορική του διαδροµή 

στο βάθος των αιώνων.  

 

Ο τρόπος που αντιλαµβανόµαστε την ιστορία που µας παρέδωσαν οι πρόγονοι µας, 

θα καθορίσει σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο που θα διαχειριστούµε το παρόν και το 

µέλλον µας.  

 

Ο τρόπος που διαχειριζόµαστε το χθες, καθορίζει και το πως θα ανταποκριθούµε στις 

προκλήσεις της νέας εποχής.  

 

Γι αυτό έχει ιδιαίτερη αξία ο εορτασµός της επετείου της 28 ης Οκτωβρίου.  

 

Γιατί οι  λαοί που τιµούν την ιστορία τους, έχει αποδειχθεί ότι κερδίζουν το σεβασµό 

των υπόλοιπων πρωταγωνιστών στην παγκόσµια γεωπολιτική σκακιέρα.  

 

Ενώ αντίθετα , οι λαοί που αναθεωρούν την ιστορία τους στο βωµό του δήθεν 

εξορθολογισµού των εθνικών µύθων, είναι καταδικασµένοι να βγάλουν µια νέα γενιά 

πολιτών, µε πλήρη άγνοια των πραγµατικών συνθηκών ύπαρξης του κράτους που 

µεγαλώνουν και αναπτύσσονται ως πολιτικά όντα. 

 

Και µάλιστα σε µια από τις πιο ταραγµένες γωνιές του πλανήτη.  

 

Σε µια περιοχή που ανέκαθεν αποτελούσε σταυροδρόµι ηπείρων, διαφορετικών λαών 

και πολιτισµών. 

 

Σε µια περιοχή που θα αποτελέσει στα επόµενα χρόνια κρίσιµο ζωτικό χώρο για 

όποιους θέλουν να πρωταγωνιστούν στον παγκόσµιο ενεργειακό τοµέα.  

 

Σε αυτήν την περιοχή ποιον ρόλο φιλοδοξούµε ως χώρα να διαδραµατίσουµε;  

 

Θέλουµε η δεν θέλουµε η Ελλάδα να αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, δύναµη 

ειρήνης και ασφάλειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη;  

 

Αν θέλουµε το ρόλο αυτό, πρέπει να κερδίσουµε το σεβασµό των άλλων.  

 

Και για να µας σεβαστούν, πρέπει να τους πείσουµε ότι πρώτα από όλα σεβόµαστε 

εµείς οι ίδιοι την ιστορία µας.  

 

Και ότι είµαστε αποφασισµένοι να χαράξουµε τις εθνικές πολιτικές που θα µας 

διασφαλίσουν τον πρωταγωνιστικό αυτό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις , στο διεθνή της 

περίγυρο.  

 

Για να στείλουµε σε κάθε πλευρά που αµφισβητεί τα εθνικά µας συµφέροντα το 

καθαρό µήνυµα ότι και θέλουµε αλλά και µπορούµε, να αποτρέψουµε οποιαδήποτε 

απειλή σε βάρος της πατρίδας µας.  

 

Στις διεθνείς σχέσεις υπάρχει ένας πολύ ισχυρός κανόνας, που λέει πως ότι δεν 

διαφυλάσσεται, σε βάθος χρόνου αµφισβητείται.  



 

Η αποτροπή λοιπόν είναι µια έννοια ευρύτατη, που συµπεριλαµβάνει το σύνολο των 

πράξεων και των παραλείψεων ενός κράτους, ενός έθνους.  

 

Οι πράξεις και οι παραλείψεις αυτές επηρεάζουν την εικόνα που οικοδοµεί ο 

αντίπαλος για µας, άρα επηρεάζει τις προδιαθέσεις και τις όποιες αποφάσεις του 

απέναντι µας. 

 

Γι αυτό και η εθνική επέτειος της 28 ης Οκτωβρίου έχει τεράστια συµβολική αξία και 

σήµερα για την πατρίδα µας.  

 

Γιατί και σήµερα υπάρχουν δυνάµεις που αµφισβητούν τα κυριαρχικά δικαιώµατα 

της πατρίδας µας σε κρίσιµους ζωτικούς χώρους όπως το Αιγαίο, η Θράκη, η Κύπρος.  

 

Αν θέλουµε να διασφαλίσουµε την πολυπόθητη ειρήνη, τον πρωταγωνιστικό µας 

ρόλο, θα το κάνουµε µόνο αν είµαστε ικανοί να πείσουµε αυτούς που µας 

επιβουλεύονται πως έχουµε την ικανότητα να αποτρέψουµε κάθε εχθρική προς τα 

εθνικά µας συµφέροντα ενέργεια.  

 

Τιµώντας λοιπόν κυρίες και κύριοι µε το µεγαλείο που της αξίζει την εθνική επέτειο 

της 28 ης Οκτωβρίου, στέλνουµε παντού το µήνυµα ότι είµαστε αποφασισµένοι να 

διασφαλίσουµε µε κάθε τρόπο τα εθνικά µας συµφέροντα.  

 

Ότι είµαστε αποφασισµένοι να διαδραµατίσουµε κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων.  

 

Ότι έχουµε τη δύναµη και τη βούληση αντλώντας διδάγµατα από την ιστορία µας να 

οδηγήσουµε την Ελλάδα µπροστά.     

 

Σας ευχαριστώ.  

 


