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Χαιρετισµός για την Εθνική Ε̟έτειο της 25ης Μαρτίου 
 
Μαρουσιώτισσες και Μαρουσιώτες 
 
Σήµερα, αν και έχουν ̟εράσει 196 χρόνια α̟ό τον ξεσηκωµό του 1821, η 
Πατρίδα µας εξακολουθεί να µην είναι ̟ραγµατικά ελεύθερη. 
 
Σήµερα, 
εξακολουθούµε να µην α̟οφασίζουµε εµείς,  
µόνοι µας,  
ανεξάρτητα, το µέλλον µας. 
 
Βιώνουµε και µε δική µας ευθύνη,  
µια ιδιότυ̟η σκλαβιά. 
 
∆εν είµαστε υ̟όδουλοι βέβαια στην Οθωµανική Αυτοκρστορία,  
αλλά  είµαστε δέσµιοι στους δανειστές µας. 
 
Είµαστε υ̟όδουλοι στην Αυτοκρατορία του Χρήµατος,  
αφού δεν καταφέραµε ̟οτέ να α̟ελευθερωθούµε α̟ό τα ̟άθη και τα 
ελαττώµατα µας. 
 
Η ελευθερία µας σήµερα είναι ατελής,  
αφού α̟ό τη µια για όσα µας αφορούν  
οι α̟οφάσεις ̟αίρνονται σε διεθνή φόρα και σε κλειστές συσκέψεις,  
χωρίς τη δική µας ̟αρουσία τις ̟ερισσότερες φορές. 
 
Κι α̟ό την άλλη  
ούµε σε ένα ̟εριβάλλον ̟ολιτικής, ̟ολιτιστικής, αξιακής  
και ̟νευµατικής κρίσης,  
στο ο̟οίο υ̟οτιµώνται και α̟αξιώνονται οι αρχές και τα ιδανικά της 
Πατρίδας µας. 
 
Ζούµε σε µια ε̟οχή ̟ου ε̟ικρατεί ο υλισµός  
και ταυτόχρονα υ̟ονοµεύεται η ιστορική µνήµη,  
η ο̟οία όχι µόνον έχει εκ̟αιδευτική σηµασία,  
αλλά ταυτόχρονα α̟οτελεί ̟ολύτιµη ̟υξίδα α̟έναντι στην αγνωσία  
και την ̟νευµατική, ηθική και αξιακή κρίση της ε̟οχής µας. 
 
Η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει α̟ελευθερωθεί ακόµη. 
 
Κι αυτός ίσως είναι ο λόγος ̟ου γιορτάζουµε κάθε 25η Μαρτίου την έναρξη 
του α̟ελευθερωτικού µας αγώνα. 
 
Αλλά δεν γιορτάζουµε την ανεξαρτησία µας. 
Γιατί γνωρίζουµε ότι ακόµη δεν είµαστε ανεξάρτητοι. 
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Γιατί ακόµη δεν έχουµε κάνει ότι χρειάζεται  
για να γίνουµε ε̟ιτέλους ένα κράτος σύγχρονο,  
̟ου θα διασφαλίζει ίσες ευκαιρίες σε όλους,  
θα σέβεται τον ̟ολίτη και ο ̟ολίτης θα το σέβεται,  
θα λειτουργούν οι θεσµοί του, 
και δεν θα ε̟ιτρέ̟ει στους λίγους και ισχυρούς,  
να ε̟ιβάλλουν το συµφέρον τους  
σε βάρος των ̟ολλών και λιγότερο ισχυρών. 
 
Αν ζούσαν σήµερα οι αγωνιστές του 21 ,  
θα είχαν να ̟ολεµήσουν όχι τους εξωτερικούς εχθρούς ,  
̟ου εξακολουθούν να ε̟ιβουλεύονται την εδαφική ακεραιότητα της Πατρίδα 
µας . 
Αλλά έναν χειρότερο εχθρό,  
̟ιο ύ̟ουλο και ̟ιο ε̟ικίνδυνο. 
Και ο εχθρός αυτός δεν είναι άλλος α̟ό το λαϊκισµό. 
 
Ο λαϊκισµός είναι ο µεγαλύτερος εχθρός στην ̟ροσ̟άθεια να ελευθερωθεί 
̟ραγµατικά  η χώρα µας. 
 
Ο λαϊκισµός , ̟ου συναντάται σήµερα σε όλα τα ̟ολιτικά άκρα,  
τόσο δεξιά, όσο και αριστερά. 
Είναι η ιδεολογικο̟οίηση της κακοµοιριάς,  
η ̟ολιτική ε̟ένδυση στη µιζέρια. 
 
Η θυµατο̟οίηση των ̟άντων µε κάθε τρό̟ο. 
 
Λαικισµός είναι ο µηδενισµός κάθε θετικού ̟ου ̟άει να συµβεί σε αυτή τη 
χώρα. 
 
Είναι η ακύρωση κάθε υ̟οψίας ε̟ιτυχίας και ψήγµατος αισιοδοξίας. 
 
Η µιζέρια και η κακοµοιριά συντρόφευε την Πατρίδα µας όλα αυτά τα 
χρόνια. 
 
Α̟ό την ε̟οχή της Ψωροκώσταινας ως σήµερα,  
̟ου ζούµε στην ε̟οχή της κρίσης. 
 
Το ̟ρόβληµα είναι ότι κατά καιρούς η ε̟ένδυση στη µιζέρια  
µετατρέ̟εται ανάλογα τις κοµµατικές σκο̟ιµότητες,  
στο α̟όλυτο ̟ολιτικό ό̟λο. 
 
Αυτή η κατάσταση ̟ρέ̟ει να αντιστραφεί. 
 
Αλλά για να γίνει αυτό,  
α̟αιτείται να αναληφθεί µια συνολική εθνική ̟ροσ̟άθεια,  
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α̟ό όλες τις υγιείς δυνάµεις της χώρας µας,  
̟έρα και ̟άνω α̟ό κόµµατα και ̟αρατάξεις. 
 
Πρέ̟ει να αξιο̟οιήσουµε τη θυσία των αγωνιστών της Ε̟ανάστασης του 
1821. 
 
Να καλλιεργήσουµε,  
να ανα̟τύξουµε  
και να ευαισθητο̟οιήσουµε  
την εθνική µνήµη  
σε µια ε̟οχή κατά την ο̟οία έχει υ̟οβαθµιστεί η γνώση και η µελέτη της 
ιστορίας. 
 
Τα σηµερινά δεδοµένα της ̟αιδείας µας  
δυστυχώς έχουν οδηγήσει το λαό µας  
και κυρίως τη νέα µας γενιά  
σε άγνοια σηµαντικών γεγονότων και ̟ροσω̟ικοτήτων  
της Ελληνικής Ιστορίας.  
Κι αυτή η κατάσταση ̟ρέ̟ει να ανατρα̟εί. 
 
Η ̟ροβολή των αρετών αυτών των σηµαντικών ̟ροσώ̟ων  
̟ου έγραψαν µε τον αγώνα τους  
ένδοξες σελίδες στην Ιστορία της Πατρίδας µας  
κι έβαλαν τις βάσεις για τη δηµιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους , 
µ̟ορεί να  λειτουργήσει ως ισχυρός δεσµός ενότητας  
για τον ̟ολύ̟αθο λαό µας. 
 
Να α̟οτελέσει οδηγό και σύµβολο  
τόσο για το ̟ολιτικό ̟ροσω̟ικό της χώρας µας,  
όσο και για τους ̟ολίτες. 
 
Είναι αδιαµφισβήτητο ότι η Πατρίδα µας τη δύσκολη αυτή ̟ερίοδο έχει 
ανάγκη α̟ό ηγετικές ̟ροσω̟ικότητες. 
 
Και µ̟ορεί να µην γεννιούνται εύκολα ̟ροσω̟ικότητες  
σαν αυτές των αγωνιστών της Ε̟ανάστασης του 21, ,  
όµως είναι βέβαιο ότι µ̟ορούν και σήµερα στην Ελλάδα  
να υ̟άρξουν ̟ρόσω̟α ̟ου θα ε̟ιτύχουν να εµφυσήσουν στο λαό µας 
αυτο̟ε̟οίθηση και αισιοδοξία,  
να αξιο̟οιήσουν την ̟λούσια κληρονοµιά  
̟ου µας ̟ροσφέρει η ιστορία και ο ̟ολιτισµός µας,   
να ε̟ιδείξουν ̟νεύµα εθνικής συναίνεσης,  
συνεννόησης και συνεργασίας,  
για να ̟άρουµε και υλο̟οιήσουµε στη συνέχεια τις δύσκολες 
αλλά αναγκαίες ̟ολιτικές,  
̟ου θα µας βγάλουν οριστικά 
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 α̟ό όσα µας κρατούν ακόµη υ̟όδουλους. 
 
Ποτέ δεν είναι αργά για να κερδίσουµε ξανά  
τη χαµένη µας ελευθερία κι αξιο̟ρέ̟εια. 
 
Αρκεί να το α̟οφασίσουµε. Σας ευχαριστώ. 

 
 
 


