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Κυρίες και κύριοι,  

Κάθε χρόνο, είµαστε εδώ αποτίοντας τον οφειλόµενο φόρο τιµής στους Αγωνιστές 

της Αντίστασης και φέτος για τρίτη χρονιά, έχω την τιµή να εκπροσωπώ ως ∆ήµαρχος τον νέο  

∆ήµο όπως αυτός προέκυψε από τη συνένωση του ∆ήµου Λαµιέων, Υπάτης. Γοργοποτάµου, 

Λειανοκλαδίου και Παύλιανης, περιοχές που κάθε µία έχει τη δική της συµµετοχή και συµβολή 

στο έπος της Εθνικής Αντίστασης. 

Κάθε χρόνο ακούγοντας την εκφώνηση των ονοµάτων των ηρώων, η σκέψη µου πηγαίνει           

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

Οι νέοι της πατρίδας και το ’40, αγαπούσαν όπως και εµείς σήµερα τη ζωή και τις οµορφιές 

της, ήθελαν να ζήσουν τα νιάτα τους, να δηµιουργήσουν, να προκόψουν κι όµως, µπροστά 

στο δίληµµα της υπόδουλης ζωής, διάλεξαν τον αγώνα για την λευτεριά µε τίµηµα ακόµη και 

αυτόν τον θάνατο. 

Τα ξηµερώµατα της 26ης Νοεµβρίου του 1942, µε το µεγαλύτερο σαµποτάζ του                           

Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου στην Ελλάδα, οι ενωµένοι αντάρτες του Άρη και του Ζέρβα, δίνουν 

στο εσωτερικό  το µήνυµα της Εθνικής οµοψυχίας και συνεννόησης και στο εξωτερικό, δίνουν 

στην  Εθνική Αντίσταση  και στους αγωνιστές της, την παγκόσµια θέση τους στο πάνθεον των 

ηρώων του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου .   

Το κόστος αυτό το πλήρωσε ακριβά η µαρτυρική Υπάτη και η περιοχή µας, µε τα απάνθρωπα 

αντίποινα των κατακτητών, µε τις εκτελέσεις άοπλων Ελλήνων που πλήρωσαν µε τη ζωή 

τους, το τίµηµα της λευτεριάς. 

Ο ∆ήµος Λαµιέων, µε πλήρη συναίσθηση της υποχρέωσης του να διατηρήσει την ιστορική 

µνήµη, σε λίγες εβδοµάδες ολοκληρώνει και θα εγκαινιάσει το «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης» 

το οποίο θα λειτουργήσει στο νέο ∆ηµαρχείο Λαµίας. 

Όµως σήµερα δεν µπορεί παρά να είµαστε όλοι σκεπτικοί και βαθιά προβληµατισµένοι. 

Αντιµετωπίζοντας µια ηθική και οικονοµική κρίση, κοιτώντας τη γενιά του ’40, που πήρε την 

Ελλάδα ερείπια και την έκανε µια σύγχρονη χώρα, να απειλείται µ΄ αυτή ακόµα και την ίδια 
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την επιβίωση, αναρωτιόµαστε αν οι θυσίες του ‘40, αν η πείνα, τα βασανιστήρια, οι 

εκτελέσεις, κατάφεραν τουλάχιστον να γίνουν τα θεµέλια µιας υγιούς κοινωνίας, ενός δίκαιου 

Κράτους , ενός κοινωνικά ευαίσθητου πολιτικού συστήµατος. 

Ελάχιστο δείγµα σεβασµού και τιµής στη γενιά αυτή, δεν είναι µόνο εκδηλώσεις σαν τη 

σηµερινή, θα ήταν µάλλον η διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης και περίθαλψης, 

αξιοπρέπειας, που η γενιά αυτή δίδαξε και  µας άφησε ως παρακαταθήκη. 

Σήµερα δεν πρέπει να ξανακάνουµε τα ίδια λάθη, λάθη που κόντεψαν να αφανίσουν την ίδια 

την πατρίδα, γιατί αν και αυτή τη φορά δεν έχουµε µάθει από τη ιστορία µας, είµαστε 

καταδικασµένοι να την ξαναζήσουµε. 

Πρέπει να καταλάβουµε, ότι µε τις µειώσεις των συντάξεων, πρώτα απ’ όλα  δείχνουµε 

ασέβεια στη γενιά αυτή, δεν λύνουµε το πρόβληµα που καθηµερινά η κακοδιαχείριση, 

δηµιούργησε, πιάνοντας λίγες σταγόνες, δε σταµατάµε την πληµµύρα. 

Αλήθεια, έχουµε σήµερα τη διάθεση να γυρίσουµε στις αρχές µας;  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. 

Καλώς ή κακώς µέσα στο πολιτικό και οικονοµικό σύστηµα στο οποίο βρισκόµαστε ενταγµένοι 

αυτή τη στιγµή, είµαστε σε δύσκολη θέση στριµωγµένοι, µας έχουν στη γωνία. Κατακτητές 

του ‘40 ξανάρχονται αυτή τη φορά για να µας σώσουν. Στο µυαλό µου άθελα µου, γυρνάνε οι 

στίχοι του τραγουδιού «Μπήκαν στην πόλη εχθροί που βάσταγαν δώρα και εµείς φωνάζαµε 

ζήτω και ναι».  

Ας ξυπνήσει ο Έλληνας πατριώτης µέσα µας, αυτόν που τον κοιµίσαµε µε τα κανάλια της 

τηλεόρασης και τον χορτάσαµε µε χάµπουργκερ, ας ξυπνήσει η αγάπη για την Ελλάδα που 

µπορεί να µας ενώσει κάτω από τη γαλανόλευκη και να επανακτήσουµε τη θέση µας στο 

παγκόσµιο στερέωµα. 

Ας δώσουµε προτεραιότητα στους γέροντες και τα παιδιά, µε την πρόνοια και την παιδεία, 

θυσιάζοντας εµείς κάτι από την καθηµερινότητα µας γιατί έτσι τιµούµε το παρελθόν µας, 

χτίζουµε το µέλλον µας και εξασφαλίζουµε τη συνέχεια των γενεών.  
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Τότε µόνο θα εκπληρώσουµε και εµείς σαν γενιά το χρέος µας στην ιστορία, τότε µόνο θα 

µπορούµε να σας κοιτάµε στα µάτια. 

Τότε µόνο, όλοι εκείνοι που µας παρακολουθούν από εκεί ψηλά θα χαµογελάσουν ήσυχοι, ότι 

η θυσία τους δεν πήγε χαµένη, βέβαιοι, ότι τα εγγόνια τους θα ζήσουν σε µία Ελλάδα δικαίου, 

υπερήφανη και σεβαστή απ΄ όλους.  

Ας είναι λοιπόν η σηµερινή µέρα, µία µέρα τιµής για τους αγωνιστές της Ενιαίας Εθνικής 

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

νέα αρχή, για µια πανεθνική πανστρατιά. 

 

ΖΗΤΩ Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.  

 


