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Σεβασμιώτατε, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμοι 

εκπρόσωποι των αρχών του τόπου, αγαπητοί μας συμπολίτες, 

αγαπημένοι μας μαθητές. 

Κάθε φορά που ανατίθεται το τιμητικό καθήκον της εκφώνησης 

πανηγυρικού για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου σε κάποιον 

εκπρόσωπο της γενιάς μου, των γεννημένων δηλαδή λίγο πριν είτε λίγο 

μετά την μεταπολίτευση,  η μνήμη κάνει ένα άλμα στο παρελθόν. Τότε 

που η εφηβική μας συνείδηση εξεγειρόταν ενάντια στην τυποποίηση 

και το αυστηρό -την εποχή εκείνη- πρωτόκολλο των «επίσημων 

εορτασμών» κι αποζητούσαμε μια βιωματικότερη προσέγγιση της 

έννοιας του πατριωτισμού και της θυσίας. 

 Κι ήταν τότε ακόμη εφικτό αυτό, μιας και οι πρωταγωνιστές, παρότι 

ήδη διένυαν την περίοδο του γήρατος, βρίσκονταν οι περισσότεροι στη 

ζωή. Ήτανε οι παππούδες μας, οι δικοί μας παππούδες, που βρέθηκαν 

στην πρώτη γραμμή του του ελληνοαλβανικού μετώπου. Ήταν αυτοί 

που δέχθηκαν με χαρά το κάλεσμα της πατρίδας για να την 

υπερασπίσουν  και με αυταπάρνηση πολέμησαν, κάτω απ’ τη Σκέπη Της 

Παναγίας, στα παγωμένα βουνά της Αλβανίας εγγράφοντας στη 

συλλογική μνήμη το έπος του 40, και μετατρέποντας με τη βοήθεια Του 

Θεού τη χρονιά εκείνη της πανευρωπαϊκής ήττας και της υποδούλωσης, 

σε χρονιά πανανθρώπινης νίκης και γιορτή της λευτεριάς.    

Κι όταν αργότερα οι Γερμανοί επιδρομείς αντιμετώπισαν λυσσαλέα 

αντίσταση στα οχυρά Ρούπελ, έμειναν ενεοί μπροστά στον ηρωισμό και 

την αγωνιστικότητα των λίγων υπερασπιστών τους. Και ο θαυμασμός 

μετατράπηκε σε δέος όταν ζήτησαν παράδοση, μιας και στρατεύματά 

τους είχαν ήδη μπει στη Θεσσαλονίκη, και εμβρόντητοι άκουσαν τον 

ταγματάρχη Γεώργιο Δουράτσο να απαντά: «Τα οχυρά 

καταλαμβάνονται, δεν παραδίδονται».  

Κι ύστερα γράφηκε μια άλλη εποποιία από διαδοχικά επεισόδια 

ηρωισμού, επωνύμων και ανωνύμων. Όπως συνέβη με τον στρατιώτη 

που μετά την υποστολή της ελληνικής σημαίας από την ακρόπολη και 

την ανύψωση της σβάστικας, τυλίχτηκε σφιχτά το εθνικό μας σύμβολο 

και έπεσε από τα βράχια.    

Όπως συνέβη με την ηρωίδα της αντίστασης Λέλα Καραγιάννη, που 

αφού τη βασάνισαν μερόνυχτα στα κολαστήρια της Γκεστάπο, την 



2 
 

απείλησαν πως θα εκτελέσουν μπροστά στα μάτια της έναν από τους 

γιους της (είχαν συλλάβει πέντε από τα εφτά παιδιά της) . Παρά την 

οικτρή κατάστασή της, βρήκε το θάρρος να απαντήσει: Ζητάτε από μια 

Ελληνίδα μάνα να προδώσει την πατρίδα της με την απειλή του 

τουφεκισμού των παιδιών της: Ε λοιπόν μάθετε ότι τα παιδιά μου 

ανήκουν στην Ελλάδα»    

Κάπως έτσι λοιπόν πολέμησε αυτός ο «μικρός λαός» για «όλου του 

κόσμου το ψωμί, το φως και το τραγούδι». Και το βάρος του αγώνα 

αυτού το σήκωσε η ελληνική νεολαία, ορθώνοντας το ανάστημά της 

ενάντια στη βαρβαρότητα. Είτε πολεμώντας στο Αλβανικό Μέτωπο,  

είτε αργότερα συμμετέχοντας στην Εθνική Αντίσταση.  

Από τον εικοσάχρονο στρατιώτη που οι κακουχίες και το δριμύ ψύχος 

οδήγησαν στον ακρωτηριασμό του αλλά δεν λύγισαν την ψυχή του, ως 

το λιγνό κορίτσι που δέχτηκε στο σκοπευτήριο της Καισαριανής 

δεκαεπτά σφαίρες, όσες κι οι άνοιξες που έζησε, με χαμόγελο.. ΟΧΙ 

φωνάζουν όσοι μαρτύρησαν, ΟΧΙ φωνάζει η πατρίδα, ΟΧΙ στην 

ηττοπάθεια, στο φόβο, στην υποταγή. 

 

Αυτοί που τότε αντιτάχθηκαν στην πιο φονική δύναμη που γνώρισε η 

ανθρωπότητα, χωρίς να διστάσουν να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους, 

οραματίζονταν μια μελλοντική κοινωνία δικαιοσύνης, αλληλεγγύης, 

ελπίδας. Μια κοινωνία που τα ανθρωπιστικά ιδανικά θα μεταδίδονται 

από γενιά σε γενιά, εμπνέοντας εις το διηνεκές τους Έλληνες.  

Αυτό είναι το μήνυμα που οι δικοί μας παππούδες, αλλά  και οι γονείς 

μας -τα λιπόσαρκα και ταλαιπωρημένα παιδιά της Κατοχής- μετέφεραν 

σ’ εμάς. Αυτοί έμαθαν στο «σχολείο της λευτεριάς», μέσα στα μαύρα 

και σκοτεινά χρόνια που μεγάλωσαν κι ανδρώθηκαν τι είναι πατρίδα, τι 

είναι Ελλάδα, τι είναι ιστορία. 

Εμείς όμως, εμείς; ξέρουμε την ιστορία μας; Την ξέρουμε τόσο καλά, 

ώστε να απαντάμε αποτελεσματικά στους επίδοξους αναθεωρητές της;  

Μια απλή περιήγηση στο διαδίκτυο είναι αρκετή για να 

συναισθανθούμε τον κίνδυνο..  

Κάποιοι επιχειρούν να αντιστρέψουν τα ίδια τα ιστορικά γεγονότα και 

να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Δήθεν αν λέγαμε «Ναι» αντί για το 
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σθεναρό «Όχι» μας, αυτό θα ήταν μια «έντιμη συνθηκολόγηση», δήθεν 

«συρθήκαμε στον πόλεμο αυτό, εγκλωβισμένοι στα πλοκάμια της 

αγγλικής πολιτικής», δήθεν οι Ναζί «δεν έχουν καμιά ευθύνη για την 

αργή καταδίκη σε ασιτία και θάνατο του λαού μας, τα χρόνια της 

μαύρης Κατοχής». Κι όσο  για τα ολοκαυτώματα των μαρτυρικών 

χωριών μας ! Γι’ αυτά ευθύνονται αποκλειστικά όσοι διεξήγαγαν ένοπλο 

αγώνα ενάντια στους κατακτητές. (Οποία επίδειξη εθελοδουλίας)! Τόσα 

παράλογα και εξωφρενικά, που  συναντούν  τ’ ανυποψίαστα παιδιά μας 

κάθε μέρα αναρτημένα σε αμφιβόλου προελεύσεως  ιστοσελίδες.  

Από την άλλη πλευρά, κάποιοι άλλοι κατηγορώντας μας, εμάς τους 

δασκάλους, για εθνοκεντρισμό, απεργάζονται συγχρόνως την 

αποδόμηση όλων των εθνικών συμβόλων και της κληρονομιάς μας. 

Τάχα είναι ιστορική αυταπάτη η εθνική υπερηφάνεια, τάχα είναι 

ιδεοληψία η αγάπη για την πατρίδα, τάχα είναι ρομαντικό 

κατασκεύασμα η εθνική μνήμη. 

«Μνήμη του λαού μου σε λένε Πίνδο και σε λένε Άθω. Τα θεμέλιά μου 

στα βουνά, και τα βουνά σηκώνουν οι λαοί στον ώμο τους. Κι απάνω 

τους η μνήμη καίει άκαυτη βάτος» έγραφε ο Ελύτης. 

Κι ο Γιώργος Σεφέρης έγραφε πριν από 50 και πλέον έτη          

         «Είμαστε ένας λαός με παλληκαρίσια ψυχή, που κράτησε τα βαθιά 

κοιτάσματα της μνήμης του σε καιρούς ακμής και σε αιώνες διωγμών 

και άδειων λόγων. Τώρα που ο τριγυρινός μας κόσμος μοιάζει να θέλει 

να μας κάνει τρόφιμους ενός οικουμενικού πανδοχείου, θα την 

απαρνηθούμε άραγε αυτή τη μνήμη; Θα το παραδεχτούμε τάχα να 

γίνουμε απόκληροι;» 

Έτσι λοιπόν τα δύσκολα τούτα χρόνια της έκπτωσης και της παρακμής, 

τα χρόνια της κρίσης, που δεν είναι μονάχα οικονομική ή υγειονομική, 

αλλά κυρίως κρίση αυτογνωσίας και αυτοσυνείδησης, χρόνια χωρίς 

πυξίδα και προσανατολισμό, φτάνουμε να αναρωτιόμαστε:  

Τι αντιπροσωπεύει τελικά η σημερινή γιορτή; 

Είναι  μια ανιστόρηση, ένα χρονικό μιας περιόδου που τα βλέμματα 

όλου του κόσμου στράφηκαν με θαυμασμό στη φτωχή μας πατρίδα; 

Είναι ένα μνημόσυνο πεσόντων, απλών, καθημερινών ανθρώπων, που 

οι περιστάσεις τούς μετέβαλαν σε ήρωες;  
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Τι είναι αυτή η επέτειος;  

Αφορμή για να αισθανθούμε ψυχική ανάταση σε δύσκολους καιρούς, 

να θυμηθούμε ότι κάποτε οι Έλληνες όρθωσαν το ανάστημά τους και 

αντιστάθηκαν, αγνοώντας για άλλη μια φορά την αριθμητική και υλική 

υπεροχή των αντιπάλων και προβάλλοντας τη δική τους ηθική υπεροχή, 

καθώς και την μακραίωνη ιστορία και παράδοσή τους;  

Είναι όλα αυτά. Μα είναι μόνο αυτά; 

Κάποτε «συλλογίζομαι», λέει ο ποιητής, «πού  πάνε οι καταρράχτες του 

αίματός μας, σε ποια θάλασσα σμίγουν, ποιες ακτές ξεπλένουν, ποιο 

σκοπό τρέφουν κάτω απ’ το άπειρο;»..έτσι κανείς αναρωτιέται πώς 

συνδέεται το αίμα και η θυσία, η νίκη του θανάτου που είναι νίκη της 

ζωής με τους σχολικούς εορτασμούς.  

Κι ο ίδιος ποιητής, ο Γιάννης Ρίτσος, απαντά «Μην τάχατε, δεν 

είμαστε», και μάλλον εννοεί όλες τις γενιές των Ελλήνων σ’ αξεχώριστη 

σύνθεση, «μην τάχατε δεν είμαστε όλοι αδέρφια μπρος στη Μοίρα, 

αδέρφια μπρος στο φως; Και πιο πολύ δεν είμαστε όλοι αδέρφια μπρος 

στη Λευτεριά;».  

 

Είναι ανάγκη να τη μάθουμε και να τη νιώσουμε αυτήν την λέξη στις πιο 

λεπτές της αποχρώσεις, να ριζώσει και ν’ ανθίσει στις καρδιές μας, να 

πιει από τους μυστικούς χυμούς της ύπαρξής μας, έτσι που να 

μπορέσουμε  να βροντοφωνάξουμε, όταν και όποτε χρειαστεί:  

 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!    

 

 

 

  


