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Μήνυμα του Δημάρχου Λαμιέων Γιώργου Κοτρωνιά  

για τον Εορτασμό της Εθνικής Αντίστασης 

Συμπληρώνονται φέτος 70 χρόνια από την ανατίναξη της Γέφυρας του Γοργοποτάμου που με 

αφορμή αυτό το γεγονός, η Ελληνική Πολιτεία καθιέρωσε την ημέρα αυτή, ως Ημέρα 

Πανελλήνιου Εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης.  

Τιμώντας με τον τρόπο αυτό, όλες και όλους τους Έλληνες που με τον ηρωισμό και τη θυσία 

τους σφράγισαν μια ακόμη μεγάλη σελίδα της Εθνικής μας Ιστορίας, τη σελίδα της Εθνικής 

μας Αντίστασης, που είναι προέκταση και ολοκλήρωση του Έπους της Αλβανίας, των 

Μακεδονικών οχυρών και της Μάχης της Κρήτης . 

Οι Έλληνες, ενωμένοι αγωνίστηκαν και μεγαλούργησαν στο Γοργοπόταμο, προκαλώντας  τον 

θαυμασμό όλης της κατεχόμενης Ευρώπης, αναπτερώνοντας το ηθικό των υπόδουλων λαών 

της, δίνοντας κουράγιο στον δοκιμαζόμενο Ελληνικό λαό. Στέλνοντας διαχρονικό μήνυμα 

Αντίστασης, Ενότητας και Εθνικής ομοψυχίας και κατακτώντας έτσι η Εθνική μας Αντίσταση 

και οι αγωνιστές της, την παγκόσμια θέση τους στο πάνθεον των ηρώων του Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου.  

Σε μια εποχή που η πατρίδα μας έχει ανάγκη από υψηλές αξίες και ιδανικά, η κορυφαία αυτή 

πράξη της Εθνικής Αντίστασης κατά των κατακτητών, σηματοδοτεί το δρόμο του χρέους & 

της δικαίωσης, για όλους εκείνους που προσέφεραν τις ζωές τους και τα νιάτα τους στο 

θυσιαστήριο της δόξας για μία πατρίδα ελεύθερη και υπερήφανη και στέκει ψηλά, σύμβολο 

ενότητας και αγώνα για την ελευθερία, φωτεινός οδηγός αυταπάρνησης και ηρωισμού, πηγή 

έμπνευσης για όλους μας. 

Ως ελάχιστο φόρο τιμής για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, έχουμε καθήκον να 

βαδίσουμε στο μέλλον με το κεφάλι ψηλά, πατώντας γερά στην ιστορική μας κληρονομιά. Η 

αναβάπτιση στις αρχές μας, είναι προϋπόθεση επιβίωσης αλλά και οφειλή σ’ εκείνους που με 

την θυσία τους καθαγίασαν τα χώματα που ελεύθερα πατάμε εμείς σήμερα. 

Ο Δήμος Λαμιέων, τιμά τους αγωνιστές και πεσόντες της Εθνικής Αντίστασης, που με τις 

όποιες δυνάμεις τους αντιτάχθηκαν στους κατακτητές και με πλήρη συναίσθηση της 

υποχρέωσης του, να διατηρήσει την ιστορική μνήμη ζωντανή, ολοκλήρωσε και παραδίδει στο 

κοινό, το «Μουσείο Εθνικής Αντίστασης 41-44», το οποίο θα λειτουργεί στο νέο Δημαρχείο 

της Λαμίας. 

 


