Οµιλία ∆ηµάρχου Αµαρουσίου Γιώργου Πατούλη, για την επέτειο της 25ης
Μαρτίου 1821
Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες,
Φίλες και φίλοι.
Ο Ελληνισµός γιορτάζει σήµερα µια από τις σηµαντικότερες στιγµές της σύγχρονης
ιστορίας του.
Η επανάσταση του 1821 αποτελεί για την πατρίδα µας ένα µοναδικό ιστορικό γεγονός,
που οδήγησε ύστερα από 400 χρόνια σκλαβιάς και υποδούλωσης ,
στη δηµιουργία του σύγχρονου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους.
Σήµερα όλοι οι Έλληνες, απανταχού της Γης,
αποτίουν φόρο τιµής στους ήρωες του ’21 ,
στους αγράµµατους κατά κάποιους αγωνιστές της ελευθερίας,
που όµως όση έλλειψη γνώσεων είχαν, τόσο περίσσευµα ψυχής διέθεταν.
Τιµούµε αυτούς που πήγαν κόντρα στη λογική και σήκωσαν κεφάλι στο δυνάστη ,
θυσιάζοντας τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας τους,
για την Εθνική Ανεξαρτησία.
Ο µικρός στον αριθµό αλλά τεράστιος στην ψυχή ελληνικός λαός,
οι ραγιάδες κατά τον Οθωµανό κατακτητή,
όρθωσαν το ανάστηµα τους και τόλµησαν να τα βάλουν µε µια πανίσχυρη
Αυτοκρατορία.
Τόλµησαν να αµφισβητήσουν την καθεκυστικία τάξη πραγµάτων που επικρατούσε
τότε στην Ευρώπη,
µια Ευρώπη συντηρητική , µε καθεστώτα φοβικά
και συνάµα εχθρικά στις αλλαγές,
αλλά µε λαούς και κοινωνίες που έβραζαν
και διψούσαν για περισσότερη δηµοκρατία ,
για µεγαλύτερο σεβασµό στα ανθρώπινα δικαιώµατα.
Φωτισµένοι άνθρωποι από όλη την Ευρώπη,
που άγγιξε την ψυχή τους το σύνθηµα Ελευθερία ή Θάνατος,
ήταν αυτοί που στήριξαν τα πρώτα δύσκολα χρόνια τον απελευθερωτικό αγώνα των
Ελλήνων.
Τεράστιες προσωπικότητες της εποχής όπως ο Αλέξανδρος Πούσκιν και ο Βίκτωρ
Ουγκώ,
ύµνησαν µέσα από τα έργα τους την αυτοθυσία του λαού µας.

Τους είπαν τυχοδιώκτες, πράκτορες ξένων δυνάµεων,
ανέργους στρατιωτικούς που πούλαγαν την τέχνη τους για δυο δεκάρες.
Τους αποκάλεσαν λάτρεις ενός αρχαίου παρελθόντος που αφυπνίστηκε από αιώνων
ύπνο.
Οι Φιλέλληνες όµως ήταν το πρώτο κίνηµα διεθνούς αλληλεγγύης στη νεώτερη
Ιστορία,
που η φωνή τους ακούστηκε στα πέρατα της οικουµένης.
Συνέβαλλαν καθοριστικά στην έκβαση του Εθνικού Απελευθερωτικού µας Αγώνα,
ανοίγοντας παράλληλα το δρόµο για τις επερχόµενες µεγάλες κοινωνικές εξελίξεις και
αλλαγές σε όλο τον κόσµο.
Η Επανάσταση του 1821 ξεπέρασε τα σύνορα της πατρίδας µας,
βρίσκοντας την Ευρώπη στη δική της «εποχή της απελπισίας».
Σε µια περίοδο που η σκληρή µπότα της Ιεράς Συµµαχίας
και πολιτικοί όπως ο Μέττερνιχ
συνέτριβαν οτιδήποτε θα µπορούσε να αµφισβητήσει την εξουσία των Θρόνων της
εποχής.
Όµως έχει αποδειχθεί ιστορικά,
ότι η δύναµη των λαών ήταν και είναι πάντα µεγαλύτερη από τη δύναµη των
καθεστώτων.
Το έχουµε δει στο παρελθόν.
Το βλέπουµε να συµβαίνει και στις µέρες µας, στη σηµερινή εποχή,
στην ίδια µας τη γειτονιά.
Τότε, ήταν χιλιάδες άνθρωποι, από την Αµερική ως την Ινδία
κι από τη Ρωσία έως την Ιταλία,
που στήριξαν µε κάθε τρόπο τον ελληνικό αγώνα.
Στέλνοντας χρήµατα,
γράφοντας ποιήµατα και τραγούδια,

πιέζοντας τις κυβερνήσεις τους,
εκδίδοντας εφηµερίδες,
συµµετέχοντας στον ένοπλο αγώνα.
Σήµερα, είναι εκατοµµύρια οι άνθρωποι που ξεσηκώνονται και πάλι στην ταραγµένη
γειτονιά µας
χρησιµοποιώντας τη δύναµη της τηλεόρασης
και των µέσων κοινωνικής δικτύωσης για να οργανώσουν τη δική τους επανάσταση.
∆ιεκδικούν περισσότερες ελευθερίες,
πραγµατική δηµοκρατία,
ένα καλύτερο µέλλον,
το δικαίωµα σε µια καλύτερη ζωή.
Ζητούν να απαλλαγούν από τα δεσµά απάνθρωπων και αντιδηµοκρατικών
καθεστώτων.
Καθεστώτων οι ηγέτες των οποίων ενδιαφέρονταν µόνον για τον προσωπικό τους
πλουτισµό, κι όχι για την ευηµερία των λαών τους.
Καθεστώτων που είχαν τη στήριξη ή τουλάχιστον την ανοχή της δύσης,
γιατί αυτό υπαγόρευε το οικονοµικό της συµφέρον.
Αλλά άλλαξαν ρότα ,
µόλις είδαν ότι η κλεψύδρα της ανοχής των λαών άδειασε
και µια νέα τάξη πραγµάτων δηµιουργείται.
Όπως και τότε,
σχεδόν 2 αιώνες πριν,
έτσι και σήµερα,
µια άλλη Ιερά Συµµαχία στη Γηραιά Ήπειρο µας,
η Συµµαχία των οικονοµικά ισχυρών,
επιχειρεί για µια ακόµη φορά να επιβάλλει στους λαούς

τους δικούς της κανόνες,
να προωθήσει τα δικά της συµφέροντα,
να βάλει κάτω από τη µπότα της τους λιγότερο δυνατούς λαούς της Ευρώπης,
τους λαούς που πίστεψαν ότι υπογράφοντας και συναινώντας στη συµµετοχή τους
στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια ,
εκχωρώντας µέρος της εθνικής τους κυριαρχίας,
θα αποκτούσαν ουσιαστικό περιεχόµενο και νόηµα έννοιες όπως αλληλεγγύη,
κοινό µέλλον, κοινή ταυτότητα.
Η ιστορία φίλες και φίλοι
βλέπουµε ότι επαναλαµβάνεται.
Το 1821 η σταθεροποίηση της Ελληνικής Επανάστασης,
αλλά και η στράτευση των πνευµατικών ανθρώπων της Ευρώπης
ανάγκασαν τους ηγεµόνες της εποχής να λύσουν τη σιωπή τους,
να στηρίξουν τον ελληνικό απελευθερωτικό αγώνα,
φοβούµενοι µια νέα αναταραχή,
στις ίδιες τις δικές τους κοινωνίες.
Σήµερα, που η πατρίδα µας δοκιµάζεται και πάλι,
από µια πρωτοφανή σε ένταση οικονοµική κρίση,
αλλά και κρίση αξιών.
κρίση στην οποία οδηγηθήκαµε τόσο εξαιτίας των δικών µας λανθασµένων επιλογών,
τις οποίες οφείλουµε να αναγνωρίσουµε,
όσο και της εµµονής των διεθνών δανειστών µας και των εγχώριων εκπροσώπων
τους,
να προωθήσουν τα συµφέροντα τους.
Όλοι αυτοί έχουν σχηµατίσει την ιερά συµµαχία των προθύµων
και προσπαθούν να µας επιβάλλουν τους όρους

µιας νέας µορφής υποτέλειας.
Σε αυτή τη νέα υποτέλεια πρέπει να αντισταθούµε.
Ο αγωνιστής της Επανάστασης Θόδωρος Κολοκοτρώνης έλεγε
φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνηµένους.
Οι Έλληνες δεν πρέπει να προσκυνήσουµε.
Πρέπει στην ιερά συµµαχία των προθύµων να δώσουµε να καταλάβουν πως η δική
µας κρίση
πρώτα αυτούς θα βλάψει.
Η δική µας κρίση θα προκαλέσει αναταραχή στις δικές τους οικονοµίες ,
Θα φέρει αναταραχές και εντάσεις και στις δικές τους κοινωνίες.
Πρέπει να πάρουµε δύναµη από τις φωνές και τις γνώµες δεκάδων έγκριτων
ανθρώπων από όλο τον κόσµο,
που συµβουλεύουν τους ισχυρούς,
πως το συµφέρον τους δεν είναι να οδηγήσουν τους Έλληνες και την Ελλάδα στην
εξαθλίωση.
Γι αυτό λοιπόν φέτος ,
περισσότερο από ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη ιστορία του τόπου µας,
η επέτειος της 25ης Μαρτίου έχει για τον Ελληνισµό έναν τόσο ισχυρό συµβολισµό.
Είναι αυτή η κρίσιµη χρονική συγκυρία,
όπου η Πατρίδα µας καλείται να ξεπεράσει τις συνέπειες λαθεµένων επιλογών του
παρελθόντος,
Τώρα είναι οι δύσκολες στιγµές που η ελληνική κοινωνία καλείται να
πραγµατοποιήσει µία ιστορική,
αλλά συνάµα και αναγκαία υπέρβαση,
Γνωρίζουµε ότι η προσπάθεια που πρέπει όλοι µαζί να κάνουµε,
δεν είναι εύκολη,
θα χρειαστεί να αλλάξουµε αντιλήψεις και να αντιµετωπίσουµε παθογένειες,
που µας ταλανίζουν επί δεκαετίες.
Χρειάζεται να κάνουµε αγώνα κόντρα στον ίδιο µας τον εαυτό

για να επικρατήσει και πάλι το εµείς από το εγώ.
Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να αντιληφθούµε ότι ο κόσµος δεν περιστρέφεται γύρω
από τον εαυτό µας,
Ότι είµαστε µέρος ο καθένας µας ενός συνόλου.
Για να καταφέρουµε να κάνουµε την υπέρβαση που χρειάζεται,
για να αποκτήσει ξανά η Πατρίδα µας Ελπίδα και Προοπτική,
σήµερα είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε αναγκαία
η οµοψυχία , η αλληλεγγύη και η ενότητα όλων των δηµιουργικών δυνάµεων του
Έθνους µας.
Όλοι οι Έλληνες και όλες οι Ελληνίδες, απανταχού της Γης,
καλούµαστε να συµβάλλουµε ο καθένας µε τις δυνάµεις του,
στο να ξεπεραστεί η κρίση.
Κρίση οικονοµική αλλά και κρίση αξιών.
Μέσα από την αναγνώριση των δικών µας λαθών,
θα επέλθει η αναγκαία κάθαρση
και θα κάνουµε την αναγκαία επανεκκίνηση.
Έχουµε ιστορικό χρέος απέναντι στον εαυτό µας,
στους προγόνους µας που αγωνίστηκαν
αλλά και στις επόµενες γενιές που έρχονται,
να διασφαλίσουµε ότι δεν θα τεθεί σε αµφισβήτηση ,
υπό το βάρος των οικονοµικών χρεών και των απαιτήσεων των διεθνών µας πιστωτών
,
η εξασφαλισµένη µέχρι σήµερα εθνική µας ανεξαρτησία.
Η Επέτειος της 25ης Μαρτίου και η ανάκληση του σπουδαίου παρελθόντος του
ηρωικού µας Έθνους,
ας αποτελέσει πηγή έµπνευσης για τη δηµιουργία ενός νέου συλλογικού οράµατος για
τον Ελληνισµό,

αλλά και ενίσχυσης της εθνικής µας αυτοπεποίθησης.
Σας ευχαριστώ.

