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«Σήµερα δεν είναι µόνο µέρα οφειλόµενης τιµής στους αγωνιστές της Εθνικής αντί-

στασης. Είναι µέρα επαναβεβαίωσης της προσήλωσης µας  στα οράµατα  του Γοργοπότα-

µου, στα όνειρα και τις ελπίδες των πρωταγωνιστών του. Είναι µια µέρα να αναθερµάνου-

µε την σχέση µας µε τα µεγάλα µηνύµατα της αντίστασης που τούτος ο τόπος έχει επιβάλ-

λει.  Με την εκφώνηση των ονοµάτων των ηρώων του Γοργοπόταµου, η σκέψη µας πη-

γαίνει σ΄ εκείνη την εποχή. Την εποχή της συνεννόησης, του αγώνα και της θυσίας. Την 

εποχή των υψηλών οραµάτων, των εθνικών αξιών. Την εποχή που η κοινωνία είχε βάλει 

τις επιδιώξεις της και τις αξίες της, στο ύψος  που αρµόζει στον ελληνισµό.  

Τα ξηµερώµατα της 26ης Νοεµβρίου του 1942 η λάµψη από την ανατίναξη της γέ-

φυρας του Γοργοπόταµου, από τις αντάρτικες οµάδες του Αρη, του Ζέρβα και των Άγγλων 

σαµποτέρ δίνουν στο εσωτερικό το µήνυµα της εθνικής οµοψυχίας και της συνεννόησης. 

Σήµερα δεν πρέπει να ξανακάνουµε τα ίδια λάθη, λάθη που παρ’ολίγο να αφανί-

σουν την ίδια την πατρίδα. 
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Αν και αυτή τη φορά δεν έχουµε µάθει από τη ιστορία µας, θα είµαστε καταδικασµέ-

νοι να τα ξαναζήσουµε. 

Οφείλουµε να απαντήσουµε σήµερα… 

….Έχουµε τη διάθεση να γυρίσουµε πάλι στις αρχές µας;   

Τις αρχές εκείνες που µας κράτησαν όρθιους µέσα στην πολυκύµαντη ιστορία µας; 

 Έχουµε τη θέληση να αγωνιστούµε όλοι µαζί, για µία ελληνική κοινωνία βασισµένη 

στις αρχές του δικαίου;   

Ο λαός µας ξέρει να κάνει αγώνες, ξέρει από θυσίες, θέλει όµως να νιώθει ότι όλοι 

συµβάλουν, όλοι προσπαθούν.  

Η αγάπη για την Πατρίδα µπορεί να µας ενώσει και να επανακτήσουµε τη θέση µας 

στο παγκόσµιο στερέωµα. 

Μόνο τότε θα εκπληρώσουµε και εµείς σαν γενιά το χρέος µας στην πατρίδα και 

την ιστορία. 

Μόνο τότε θα µπορούµε να σας κοιτάµε βαθειά στα µάτια. 

Τότε µόνο όλοι εκείνοι που µας παρακολουθούν από ψηλά θα ησυχάσουν νοιώθο-

ντας  ότι η θυσία τους δεν πήγε χαµένη.  

Θα νοιώσουν την βεβαιότητα ότι οι απόγονοί τους θα ζήσουν σε µία Ελλάδα δικαί-

ου, υπερήφανη και σεβαστή απ΄ όλους.  

Το έχουµε υποχρέωση απέναντι σε αυτούς που µας άφησαν µια πατρίδα ελεύθερη.  

Η σηµερινή µέρα, να είναι µια µέρα τιµής για τους αγωνιστές της Ενιαίας Εθνικής 

Αντίστασης αλλά και µία µέρα σκέψης, προβληµατισµού και αφετηρία για όλους µας, για 

µια νέα αρχή µε οδηγό µας, τον πατριωτισµό των Ελλήνων.» 

 


