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ΜΑΡΟΥΣΙ 2012 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΤΟΥΛΗ  

ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

 

Κυρίες και κύριοι 

Η 25η Μαρτίου αποτελεί για το Έθνος μας ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά 

γεγονότα της μακραίωνης Ιστορίας του. 

Ο εορτασμός της από τους σύγχρονους Έλληνες ,αποτελεί μια εκδήλωση τιμής 

στους αγωνιστές του 1821, όπως απαιτεί το ήθος, η παράδοση και το πνεύμα 

αυτής της επετείου. 

Είναι το ελάχιστο εθνικό μας χρέος απέναντι στη μνήμη των ανθρώπων που 

έδωσαν τη ζωή τους για την Ελευθερία της Ελλάδος.  

Αλλά δεν πρέπει να αρκεστούμε στον πανηγυρικό χαρακτήρα της επετείου,  

γιατί η 25η Μαρτίου δεν είναι απλά μια μέρα που μας χαρίζει εθνική ανάταση και 

περηφάνεια. 

Είναι μια επέτειος που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο εθνικοαπελευθερωτικού 

κινήματος,  

γιατί υπενθυμίζει τον αγώνα κάποιων ανθρώπων που τόλμησαν να τα βάλουν με 

υπέρτερες δυνάμεις,  

κόντρα στο ρεύμα της εποχής που δεν ήθελε να αλλάξει το ισχύον τότε status 

quo, 

να αναμετρηθούν με τις δυνάμεις μιας  Αυτοκρατορίας  που τους κρατούσε 

υπόδουλους 400 χρόνια. 

Οι ήρωες αυτοί πήγαν κόντρα στο ρεύμα της εποχής , 

 πάλεψαν για να κρατήσουν ζωντανή την ελληνική γλώσσα.  

Για να καλλιεργήσουν την εθνική συνείδηση, 

 για να διατηρήσουν άσβεστη τη σπίθα της ελευθερίας.  

Σήμερα τιμούμε τους προγόνους μας που, τόλμησαν να σηκώσουν το ανάστημά 
τους απέναντι στο δυνάστη.  
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Τόλμησαν να κάνουν αυτό που όλα τα υπόλοιπα έθνη θεωρούσαν παράλογο και 
ακατόρθωτο.  

Τόλμησαν να δώσουν μάχες και να πολεμήσουν – λίγοι απέναντι σε χιλιάδες και 
δεν  δίστασαν να θυσιαστούν για την πατρίδα.  

∆εν δίστασαν να δώσουν ακόμα και τη ζωή τους, για να κερδίσουν την 
ανεξαρτησία και την αξιοπρέπεια που δικαιούται κάθε έθνος, κάθε άνθρωπος.  

Ανεξαρτησία και Αξιοπρέπεια. 

Αυτές οι δύο έννοιες ,  

κι όχι τόσο τα εδάφη που δημιουργήθηκε το πρώτο ελληνικό κράτος, εδάφη που 
αυξήθηκαν τα μεταγενέστερα χρόνια με νέους αγώνες, 

αποτελούν την κληρονομιά που μας αφήνουν οι αγωνιστές του 1821,  

H επανάσταση του 1821 δεν ήταν μια ένοπλη εξέγερση , που κατευθυνόταν από 
πατριωτικά αισθήματα. 

Ήταν κάτι πολύ μεγαλύτερο, πολύ σημαντικότερο, πολύ πιο σύνθετο. 

Ήταν ένα επαναστατικό και ταυτόχρονα πνευματικό, πολιτικό και διπλωματικό 
εγχείρημα,  

το οποίο μπόρεσε να μορφοποιήσει και να κινητοποιήσει τις δυνάμεις του 
ελληνικού έθνους, εντός κι εκτός ελλαδικού χώρου. 

Όπως πολύ εύστοχα παρατηρεί ένας έγκριτος ιστορικός ερευνητής, ο Βασίλης 
Παναγιωτόπουλος,  

αυτό το νέου τύπου πολυδύναμο έθνος είναι το καινούριο στοιχείο στη μακρά 
διαδρομή ενός ιστορικού λαού. 

Σε αυτό εκβάλλουν όλες οι ιδρυτικές δυνάμεις ενός σύγχρονου πολιτισμού με 
έντονες επιρροές από τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό, ο τόπος, η γλώσσα και η 
Εκκλησία. 

Επρόκειτο για μια νέου τύπου επανάσταση και νέου τύπου επαναστάτες. 

Μια επανάσταση όπου συνυπήρχαν οι αυθόρμητοι αγωνιστές, που ήταν και η 
μεγάλη πλειοψηφία, αλλά και οι ενσυνείδητοι επαναστάτες. 

Όλοι τους όμως βρέθηκαν στρατευμένοι στο όραμα του εθνικού κράτους, για να 
γίνει το ρωμαίικο, όπως είπε μια από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες του 
Αγώνα, ο Μακρυγιάννης. 

Η Ελληνική Επανάσταση τάραξε τα νερά της τότε Ευρώπης γιατί ήταν κάτι 
παραπάνω από ένα κίνημα ενόπλων. 
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Οι επαναστάτες του 21 ήταν ένα μείγμα ανθρώπων της διανόησης, βγαλμένων από 
την κοιτίδα του διαφωτισμού.  

Άνθρωποι δηλαδή με ισχυρές πνευματικές βάσεις, που έδωσαν ιδεολογικό 
υπόβαθρο στην εξέγερση και συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία του μεγάλου 
φιλελληνικού ρεύματος που αναπτύχθηκε στους κόλπους της πολιτισμένης ∆ύσης. 

Καθοριστικό ρόλο στο επαναστατικό εγχείρημα έπαιξαν οι δυναμικοί άνθρωποι που 
προέρχονταν από το χώρο της οικονομικής ζωής , έμποροι, βιοτέχνες , εφοπλιστές 
και ναυτικοί. 

Ανάμεσα στους επαναστάτες και μπροστάρηδες του αγώνα υπήρξαν και οι 
παραδοσιακοί τοπικοί άρχοντες ,οι οποίοι υπερβήκαν τα στενά τοπικά τους όρια και 
ανέλαβαν συντονιστικό ρόλο στην προετοιμασία του επαναστατικού εγχειρήματος. 

Ενώ δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε τα ένοπλα σώματα που προ-υπήρχαν της 
Επανάστασης, τους κλέφτες και αρματωλούς αλλά και τα έμμισθα σώματα της 
Επτανήσου που υπηρέτησαν από την πρώτη στιγμή την ιδέα της Εθνικής 
Απελευθέρωσης. 

Όλες αυτές οι δυνάμεις ενώθηκαν και πρωταγωνίστησαν στη μεγάλη αλλαγή που 
συντελέστηκε,  

όπου τη θέση του χριστιανού υποτελούς ανέλαβε ο εν δυνάμει έλληνας πολίτης. 

Η επανάσταση του 1821 σηματοδοτεί  την έναρξη της εθνικής αφύπνισης του λαού 
μας,  

αφού η βίαιη επαναστατική ρήξη με την οθωμανική διοίκηση οδηγεί στην 
υιοθέτηση του εθνικού προτάγματος. 

Η Επανάσταση του 1821, αλλά και οι μετέπειτα εθνικοί αγώνες οδήγησαν στη 
δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Κράτους, με τα σημερινά σύνορά του  το 
οποίο έχουμε κληρονομήσει εμείς σήμερα. 

Αυτή την κληρονομιά οφείλουμε να τη διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού. 

Να τη διαφυλάξουμε όχι μόνον όσον αφορά τα εδάφη, αλλά κυρίως να 
διαφυλάξουμε τις αξίες που μας κληρονομούν οι εθνικοί αγώνες. 

Αξίες όπως ανεξαρτησία , φιλοπατρία, εθνική αξιοπρέπεια και περηφάνεια. 

Έννοιες σημαντικές που αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις δύσκολες μέρες 
που περνά ο τόπος μας αυτή την περίοδο. 

Οι δυσκολίες αυτές καθιστούν το νόημα της εθνικής μας επετείου ακόμη πιο 
επίκαιρο. 

Κι αυτό γιατί υπό το βάρος των λαθών που η κοινωνία μας διέπραξε την τελευταία 
τουλάχιστον 30ετία,  
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υπό το βάρος των καταστάσεων που εξέθρεψε η εκτεταμένη διαφθορά σε όλα τα 
επίπεδα της καθημερινής μας ζωής  

καθώς και η ανοχή που επιδείξαμε σε πρόσωπα, καταστάσεις και νοοτροπίες που 
μας οδήγησαν στα σημερινά αδιέξοδα, 

κάποιοι επιχειρούν να επιβάλλουν στο λαό μας έναν νέο ζυγό, μια νέα υποτέλεια. 

Επιχειρούν να επιβάλλουν τη δική τους τελική λύση στο ελληνικό πρόβλημα,  

που οδηγεί στη νέα υποδούλωση του ελληνικού λαού,  

στη νέα εκχώρηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. 

Ενδεδυμένοι το μανδύα του σωτήρα και του ∆ΉΘΕΝ μεταρρυθμιστή κι έχοντας στη 
δούλεψή τους, μια νέα συμμαχία προθύμων, ένα νέο συνασπισμό προσκυνημένων,  

επιχειρούν να μας ξανα-σκλαβώσουν , για το καλό μας αυτή τη φορά. 

Οι άνθρωποι αυτοί προκρίνουν και σχεδιάζουν λύσεις που στόχο έχουν να 
κατεδαφίσουν κοινωνικές και πολιτικές κατακτήσεις δεκαετιών. 

Εκχωρούν χωρίς να έχουν κανένα δικαίωμα και καμία νομιμοποίηση την εθνική 
κυριαρχία μας στα χέρια των κερδοσκόπων δανειστών μας ,  

εμφανίζοντας μας ως μονόδρομο την εφαρμογή της καταστροφικής πολιτικής που 
επιχειρούν να εφαρμόσουν. 

Ο Μεγάλος Ήρωας της Επανάστασης του 1821,  

ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης,  

είχε διαβλέψει πρώτος ότι οι προσκυνημένοι  αποτελούν το μεγάλο κίνδυνο για το 
Έθνος και τους αγώνες του. 

Όπως λέει ο ίδιος στα απομνημονεύματα του, 

 «Εις τον καιρόν του προσκυνήματος φοβήθηκα μόνον διά την πατρίδα μου,  

όχι άλλη φορά, ούτε εις τας αρχάς, ούτε εις τον καιρόν του ∆ράμαλη όπου ήλθε με 

τριάντα χιλιάδες στράτευμα εκλεκτό, ούτε τότε.  

Μόνο εις το προσκύνημα εφοβήθηκα».  

Τότε βροντοφώναξε ο στρατηγός το «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους».  

Το έκαμε και σώθηκε η Πατρίς.  
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Και σήμερα ο φόβος μας είναι για τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν οι 

προσκυνημένοι  που «έπιασαν τα πόστα». 

 Ο αρχιστράτηγος του Μοριά, από τα βάθη της ιστορίας, βροντοφωνάζει για να 

ακούσει το Γένος: «Φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους».  

Έτσι σώζονται οι πατρίδες. 

Κι έτσι θα σώσουμε κι εμείς σήμερα την πατρίδα μας. 

Τα κόκαλα του μεγάλου στρατηγού θα έτριζαν σήμερα,  

αν μάθαινε ότι υπάρχουν σήμερα Έλληνες , στελέχη του κυβερνητικού 
μηχανισμού,  

που ζητούν από Τούρκους επενδυτές να αγοράσουν σε συμφέρουσες τιμές 
ελληνική γη. 

Είναι ντροπή για την Πατρίδα μας να περιφέρονται στη γειτονική Τουρκία έλληνες 
αξιωματούχοι και να εκλιπαρούν τους νεότουρκους αγάδες να μας δώσουν λίγα 
γρόσια για να πάρουν τη γη μας,  

τα λιμάνια μας, τα ξενοδοχεία μας.  

Και ποιος ξέρει τι άλλο. 

Είναι απερίγραπτη η κατρακύλα της εθνικής αξιοπρέπειας , 

όση αξιοπρέπεια έχει απομείνει στους σημερινούς κρατούντες, 

είναι απερίγραπτος και τρόπος που αυτή εκφέρεται και "περιφέρεται" στο 
εξωτερικό.  

Ποτέ η Πατρίδα μας  δεν γονάτισε τόσο πολύ ζητώντας σαν ζητιάνος τη σωτηρία 
της από τους Τούρκους «πασάδες» -, δήθεν«επενδυτές».  

Είναι ντροπή κι επιτέλους πρέπει κάποιος να μας πει  

ποιος εξουσιοδότησε τους κύριους αυτούς να προβαίνουν σε δημοπρασίες 
ελληνικών εδαφών σε μια χώρα η οποία έχει σταθερά επεκτατικές βλέψεις 
έναντι της Ελλάδας;  

Είναι δυνατόν να θέλουμε να πουλήσουμε σε  αυτούς κομμάτια από την Ελλάδα 
μας;  

Με ποιο δικαίωμα το κάνετε αυτό κύριοι;  

Λίγη ντροπή δεν υπάρχει πια σε αυτόν τον τόπο 

Ξέρετε τι έλεγε ο ∆ημήτριος Υψηλάντης στους προσκυνημένους της εποχής του; 
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 «Ο λαός κύριοι, του οποίου παρρησιάζετε το πρόσωπον, δεν σας έδωσε 
πληρεξουσιότητα να καταργήσετε την εθνικήν και πολιτικήν ανεξαρτησίαν του, 
αλλά να την στερεώσετε, να την διαιωνίσετε.  

∆ιαμαρτύρομαι επισήμως κατά μιας πράξεως παρανόμου, ανθελληνικής και διόλου 
άξιας ενός έθνους, το οποίον υπεδουλώθη μεν πολλάκις, πλην ποτέ δεν 
εσυμβιβάσθη με τους τυράννους του». 

Κυρίες και κύριοι 

Είναι στο χέρι μας να δώσουμε ουσιαστικό νόημα στο μήνυμα της επανάστασης 
του 1821. 

Ο αγώνας για ανεξαρτησία, πολιτική και οικονομική,  

αξιοπρέπεια και κοινωνική δικαιοσύνη είναι καθημερινός. 

Σας ευχαριστώ. 

 

 


