ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ
Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Σεβασμιότατε κλπ (προσφωνήσεις)
Αγαπητοί φίλοι και συμπατριώτες

Είχε την τύχη η γενιά μου και οι κοντινές σ` αυτήν γενιές, να μεγαλώσει σε
καιρούς ειρήνης και -θα τολμήσω να πω- αφθονίας, σε σύγκριση με τους καιρούς
των γονιών και των παππούδων μας, αλλά και των προγόνων εκείνων που σήμερα
μνημονεύουμε και τιμούμε.
Ζήσαμε και ζούμε κρίσεις, ναι. Την υπερδεκαετή οικονομική κρίση. Την πανδημία
που συνεχίζει να μας περιβάλλει.
Δεν ζήσαμε όμως, πέραν των λεονταρισμών ενός απειλητικού γείτονα, τον εχθρό
προ των πυλών, και εντός αυτών. Έναν εχθρό όχι με τη θεωρητική ή μεταφορική
έννοια, αλλά τον πραγματικό με σάρκα και οστά εχθρό, που θέλησε και πέτυχε δια
των όπλων και της κατοχής, να επιβάλει απότομα και απόλυτα τη στέρηση κάθε
ελευθερίας και κάθε δικαιώματος, εθνικού, συλλογικού και ατομικού, πάνω στην
περιουσία, στον πολιτισμό, στην ίδια τη ζωή των ανθρώπων και την υπόσταση του
Έθνους των Ελλήνων.
Δεν βιώσαμε αυτού του είδους την κρίση, που δεν κάνει διακρίσεις, ανάμεσα σε
πλούσιους και φτωχούς, ανάμεσα ευσεβείς και ασεβείς, ανάμεσα σε ισχυρούς και
αδύναμους, ανάμεσα σε εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους.
Ίσως γι` αυτό, βιώνουμε με τέτοια ένταση, μια άλλη κρίση, στις αξίες, στα ιδανικά,
στα ήθη με την ευρεία έννοια του όρου, στην εμπιστοσύνη και στο σεβασμό προς
τους θεσμούς, στα χαρακτηριστικά εκείνα δηλαδή και στις δομές, που αποτελούν
ουσίες συγκολλητικές για έναν λαό, σφυρηλατώντας την αδιαίρετο συνείδησή του,
την άρρηκτο κοινωνική συνοχή στην καθημερινότητά του, αλλά και την απόλυτη
ενότητα απέναντι σε κάθε εξωτερική επιβουλή.
Και σίγουρα γι` αυτό, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη, αλλά και το χρέος,
σε επετείους σαν αυτή που τιμούμε σήμερα, να ανατρέχουμε στη βιολογική μας
και στην ιστορική μας μνήμη, και να αντλούμε παράδειγμα αλλά και πίστη στην
πηγαία δύναμη του Έθνους μας, μέσα από τα βιώματα εκείνων που έζησαν τον
απόλυτο κίνδυνο, αντιμετώπισαν τον απόλυτο εχθρό, επέδειξαν την απόλυτη
ενότητα και τόλμησαν την απόλυτη θυσία!

Δεν αρκεί να στεκόμαστε απέναντι στην ιστορία που γράφτηκε προ 200 ετών, με
την επιμέλεια του ιστορικού μελετητή που αναζητά τη γνώση, τη λεπτομέρεια και
τις διδαχές που εκπέμπουν τα ιστορικά γεγονότα.
Οφείλουμε να νιώσουμε όλη την οδύνη της απώλειας, μα και όλη την υπερηφάνεια
του μεγαλείου, εκείνων που πνίγηκαν στο αίμα τους για χάρη μας, σαν να έγιναν
όλα μόλις χθες. Οφείλουμε να αισθανθούμε το βάρος της ιστορίας και την ένταση
της αγάπης που αποπνέουν οι πράξεις εκείνων, σαν να είναι προγονοί μας, που
μας τάισαν, μας φρόντισαν, μας χάιδεψαν, μας μόρφωσαν, μας αγάπησαν
κοιτώντας μας στα μάτια... και μετά μας αποχαιρέτησαν χαμογελώντας,
αποφασισμένοι να προσφέρουν για εμάς και το τελευταίο, το μοναδικό αγαθό, που
είχαν τη δυνατότητα να διαχειριστούν ελεύθερα. Τη ζωή τους.
Φίλες και φίλοι
Με αυτά τα συναισθήματα προσερχόμαστε σήμερα εδώ, όχι μόνο ως εκπρόσωποι
της Αυτοδιοίκησης, αλλά ακόμα περισσότερο ως συμπατριώτες, ως απλοί Έλληνες.
Με τα ίδια συναισθήματα, οργανώσαμε ως Δήμος πρόσφατα και την θεατρική
αναδρομή με τίτλο «η φλόγα γίνηκε φωτιά», που ήδη παρουσιάστηκε σε Στάγειρα,
Ιερισσό και Αρναία, με ένα επιτελείο εξαιρετικών και γνωστών συντελεστών, και
η οποία θα μείνει ως παρακαταθήκη τιμής και μνήμης στην Ιστορία της
Επανάστασης της Χαλκιδικής, εδώ, στα μέρη που άνθισε και ξεψύχησε, δίνοντας
όμως με το αίμα της Χαλκιδικής, πνοή σε όλη την Ελλάδα.
Διότι εδώ ξεκίνησε, από τον Εμμανουήλ Παππά, τους Αγιορείτες Μοναχούς και το
Κοινό των Μαεδομοχωριτών, η βαριά υπογραφή της Χαλκιδικής στην Ελληνική
Επανάσταση του 1821. Εδώ ολοκληρώθηκε με την ύστατη θυσία των 400
Ιερισσιωτών στο Μαύρο Αλώνι, κι αφού είχαν ήδη πληρώσει βαρύ φόρο αίματος η
Αρναία και όλα τα Μαδεμοχώρια, η Κασσάνδρα και ο Πολύγυρος.
Κι αν δεν είχαν κρατηθεί εδώ τουρκικές δυνάμεις 30.000 ανδρών, χάρη στον
αγώνα και τη θυσία των Χαλκιδικιωτών, οι δυνάμεις αυτές θα είχαν σπεύσει κατά
των Ελλήνων που ξεσηκώθηκαν στον Μωριά, δίνοντας ενδεχομένως άλλη τροπή
στην ιστορία.
Αυτή η θεατρική παραγωγή του Δήμου Αριστοτέλη, βασισμένη σε κείμενα
προερχόμενα από τις άμεσες ιστορικές πηγές, με την πρώτη ευκαιρία θα
παρουσιαστεί και θα κινηματογραφηθεί με τον κατάλληλο εξοπλισμό, ώστε να
αποτελέσει ένα ακόμη διαχρονικό πολιτισμικό μνημείο αυτού του τόπου,
κληρονομιά για τις επόμενες γενιές, για τις οποίες όμως, θα κάνουμε κάτι ακόμα.
Σε επαφή και συνεργασία με το ΑΠΘ, δρομολογούμε την καταγραφή της ιστορίας
της Επανάστασης της Χαλκιδικής σε ένα σύντομο και επαρκώς περιεκτικό πόνημα,
που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας με την πρόταση αυτό να ενταχθεί σε

σχολικά εγχειρίδια της Α ή της Β λυκείου. Έτσι ώστε οι επόμενες γενιές, να μάθουν
ακόμα περισσότερα για την Ιστορία της Επανάστασης της Χαλκιδικής.
Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σε όσα ανέφερα νωρίτερα για την κρίση αξιών και ιδανικών της εποχής μας,
πηγάζει μια ακόμα πτυχή για τη σημασία της φετινής επετείου, ιδιαίτερα σε
εκδηλώσεις σαν τη σημερινή, όταν δηλαδή οργανώνονται με την πρωτοβουλία της
Εκκλησίας.
Υπάρχουν πολλοί, τα τελευταία χρόνια, που για λόγους... ιδεολογικούς;
Ιδεοληπτικούς; στρέφονται κατά της Εκκλησίας ποικιλοτρόπως.
Ένας από τους τρόπους αυτούς, είναι η επιμονή τους να απομειώνουν και να
στρεβλώνουν τη συμβολή της ιεροσύνης στον εθνικό αγώνα για ελευθερία, όπως
και νωρίτερα, στην προσπάθεια διατήρησης της πολιτιστικής και εθνικής
ταυτότητας του Γένους.
Να όμως, που η Χαλκιδική δίνει την καλύτερη απάντηση σε εκείνους που δεν
αντέχουν τη σημασία της Πίστης και της Ορθοδοξίας στην ιστορία αυτού του
τόπου.
Διότι, η Επανάσταση σε τούτα τα χώματα, είναι άρρηκτα δεμένη με το ράσο και
την Πίστη.
Το Άγιον Όρος ήταν το οχυρό και το ορμητήριο της Επανάστασης.
Περίπου 5.000 μοναχοί εργάστηκαν για την παραγωγή πυρομαχικών και
ενίσχυσαν τον Εμμανουήλ Παππά στη συγκέντρωση και στην τροφοδοσία του
πρώτου στρατηγικού πυρήνα της Επανάστασης στη Χαλκιδική.
Αυτές οι αλήθειες, αποτελούν την πιο τρανή απόδειξη, της αποφασιστικότητας με
την οποία ο Κλήρος, όχι μόνο αγκάλιασε και ευλόγησε την Ελληνική Επανάσταση,
αλλά και την χρηματοδότησε και τη στελέχωσε.
Εδώ λοιπόν, στον τόπο που έθρεψε την Επανάσταση με ψυχές και αίμα, είναι
πολλαπλοί οι λόγοι για την Ιερή μας Μητρόπολη, να πρωταγωνιστεί στις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης της Επανάστασης της Χαλκιδικής.
Και γι` αυτό φίλες και φίλοι, Σεβασμιότατε, επιτρέψτε μου κλείνοντας να συγχαρώ
και πάλι την Ιερά μας Μητρόπολη Ιερισσού Αρδαμερίου και Αγίου Όρους για την
πρωτοβουλία της σημερινής εκδήλωσης, την οποία βεβαίως ο Δήμος Αριστοτέλη
στηρίζει, όπως και η Ιερά Μητρόπολη στηρίζει τον Δήμο σε πολλές πρωτοβουλίες
για το καλό των συμπολιτών μας.
Σας ευχαριστώ

