
 

Μζγαρα, 31 Οκτωβρίου 2017 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο “πανηγυρικόσ τησ ημζρασ” την 28η Οκτωβρίου, ςτην πλατεία Ηρώων των 
Μεγάρων υπό του κ. Λουκά Μπιςταράκη, Παιδιάτρου, 

 πρώην Προζδρου του Δημοτικοφ Συμβουλίου 
 
Με κάκε επιςθμότθτα γιορτάςτθκε κι εφζτοσ όπωσ κάκε χρόνο θ εκνικι 

επζτειοσ τθσ 28θσ Οκτωβρίου. 
Μετά τθ δοξολογία ςτον Κακεδρικό Λερό Ναό Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου 

Μεγάρων και τθν επιμνθμόςυνθ δζθςθ ςτθν πλατεία Θρϊων ςτα Μζγαρα 
εκφωνικθκε ο “πανηγυρικόσ τησ ημζρασ” υπό του ςυμπολίτθ μασ κ. Λουκά 
Μπιςταράκη, Ραιδιάτρου και πρϊθν Ρροζδρου του Δθμοτικοφ Συμβουλίου του 
Διμου Μεγαρζων. 

 Θταν πραγματικά μία εμπνευςμζνθ ομιλία θ οποία εντυπωςίαςε όλουσ και 
ο κ. Μπιςταράκησ καταχειροκροτικθκε. 
Κατωτζρω αναφζρεται ο “Ρανθγυρικόσ τθσ θμζρασ”, όπωσ εκφωνικθκε από τον κ. 
Λουκά  Μπιςταράκη.                                                                    
 

« Εμείσ οι Λλιαδορωμθοί, δεν ζχουμε για ιδρυτικό ςυμβόλαιο ζνα κατόρκωμα τεχνικό, όπωσ 
οι πυραμίδεσ , ι μια πολεμικι πράξθ όπωσ θ γενοκτονία των Λνδιάνων.  
                                                                                                                                                                 
Εμάσ, μασ ζςτθςαν μπροςτά ςτουσ κεοφσ μασ και τθν ταυτότθτά μασ δυο ποιιματα του 
ΡΟΛΘΤΘ. Ρρϊτθ μασ γνϊςθ θ ΛΛΛΑΣ και θ ΟΔΥΣΣΕΛΑ, πρϊτοσ γενάρχθσ μασ ζνασ ποιθτισ: 
 ο ΟΜΘΟΣ   και προτελευταία  παρθγοριά  μασ  για τθν γνϊςθ και τθν απόγνωςι μασ  ζνα 
ςυλλογικό ποίθμα ενόσ αριςτοκρατικοφ πολιορκθμζνου αλλά μθ κακιςμζνου λαοφ:  

Ο ΑΚΑΚΛΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΚΕΩΝ ΡΟΛΛΟΚΘΜΕΝΩΝ.                                                                                                                                                      
Και  προτελευταία, πάλι παρθγοριά μασ,  το ΑΞΛΟΝ ΕΣΤΛ  του πολεμιςτι- ποιθτι , Οδυςςζα 
Ελφτθ,  ανκυπολοχαγοφ ςτθν Ρίνδο , το ‘40 .                                                                                                                                                                          
Τθν εποχι εκείνθ , κανείσ,  δεν περίμενε το καυματουργό ξζςπαςμα του λαοφ και τισ νίκεσ 
ςτθν Αλβανία. Ο πιο αιςιόδοξοσ υπολογιςμόσ των τεχνικϊν ιταν μια γραμμι αμφνθσ ςτο 
Βζρμιο, για μερικζσ βδομάδεσ, και ζπειτα θ μεταφορά τθσ πρωτεφουςασ ςτθν Κριτθ.                          
Ρωσ ζγινε αυτό το καφμα ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
<<Ξθμερϊνοντασ τϋΑγιαννιοφ,  με τθν αφριο των Φϊτων, λάβαμε τθν εντολι να κινιςουμε 
πάλι μπροςτά, για τα μζρθ που δεν ζχει κακθμερινζσ και ςκόλεσ…. Και τισ λίγεσ φορζσ όπου 
κάναμε ςτάςθ να ξεκουραςτοφμε μϋζνα μικρό δαδί μια - μια εμοιραηόμαςταν τθ ςταφίδα..             
. .. οι αιχμάλωτοι, βρομοφςαν κραςί τα χνϊτα τουσ, κι οι τςζπεσ τουσ γιομάτεσ κονςζρβα και 
ςοκολάτεσ…       

 



                                                                                                                                             
……Μόνε ςαν να πθγαίναμε ΜΡΟΥΛΟΥΚΛ ΑΝΑΚΑΤΟ, καρροφςεσ,    ΑΡϋΟΛΕΣ ΤΛΣ ΓΕΝΛΕΣ ΚΑΛ 
ΤΛΣ ΧΟΝΛΕΣ …..  Καπεταναίοι  αγζλαςτοι με το κεφαλοπάνι,    και ΡΑΡΑΔΕΣ ΚΕΛΑ, ΛΟΧΛΕΣ 
ΤΟΥ ϋ97 Θ ΤΟΥ ϋ12,  --  ΜΡΑΛΤΗΘΔΕΣ ΒΛΟΣΥΟΛ ΡΑΝΟΥ ΑΡϋΤΟΝ ΩΜΟ ΣΕΛΩΝΤΑΣ ΤΟ ΡΕΛΕΚΛ,   
ΑΡΕΛΑΤΕΣ ΣΚΟΥΤΑΟΦΟΟΛ, ΜΕ ΤΟ ΑΛΜΑ ΕΡΑΝΩ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΘ ΒΟΥΓΑΩΝ ΚΑΛ ΤΟΥΚΩΝ,   
ΟΛΟΛ ΜΑΗΛ, ΔΛΧΩΣ ΜΛΛΛΑ, ΧΟΝΟΥΣ ΑΜΕΤΘΤΟΥΣ ΑΓΚΟΜΑΧΟΝΤΑΣ  ΡΛΑΪ-ΡΛΑΪ διαβαίναμε 
τισ ράχεσ, τα φαράγγια, δίχωσ να λογαριάηουμε άλλο τίποτα>>.                                                                                                                                                                                                                                                                        
Οι άλλοι, οι απζναντι ;                                                                                                                                                  
<<Κείνοι που ζπραξαν το κακό τουσ πιρε μαφρο ςφγνεφο                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
δεν είχαν πίςω τουσ αυτοί  Κειό  μπουρλοτιζρθ, πατζρα γεμιτηι                                                                                                           
Μάνα που να ϋχει ςφάξει με τα χζρια τθσ                                                                                                
Ι μάνα μάνασ που με το βυηί γυμνό.                                                                                                                                                                         
Χορεφοντασ να ϋχει δοκεί ςτθ λευτεριά του χάρου!!>>                                                                                                                                                                                                                                  
Οι  πολεμιςτζσ του ϋ40 δεν πίςτεψαν πωσ είναι υπεράνκρωποι. Κυμικθκαν μονάχα τθν 
ΑΝΚΩΡΛΝΘ  ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΥΡΟΣΤΑΣΘ  ΤΟΥΣ. Ιταν άντρεσ με γυναίκεσ και παιδιά, είχαν τθ 
δουλειά τουσ, το μαγαηί τουσ, το χωράφι τουσ. Είχαν μζςα τουσ το φόβο του κανάτου, όταν 
άφθναν τα ςπίτια τουσ, τον ξεπζραςαν ΜΕΣΑ ΣΤΘΝ ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΚΟΛΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΛΩΤΘ 
ΡΟΥ ΟΔΕΥΕΛ ΣΤΘ ΜΑΧΘ. Ζκαναν το χρζοσ τουσ, και όςοι ξαναγφριςαν ςτον τόπο τουσ πιγαν 
ςτισ δουλειζσ τουσ. Μα κανζνασ δεν ιταν πια ο ίδιοσ. Τϊρα πια ιξεραν πωσ είχαν 
αντικρφςει το κάνατο, ιξεραν  πωσ ιταν άντρεσ.                                                                                                                            
Οι πιο πολλοί ςυνζχιςαν τθ δοκιμαςία και τον αγϊνα και ςτα τζςςερα χρόνια τθσ κατοχισ.                                                                                                                                          
Βλζπετε ότι πάντα: <<Για μασ  ιταν άλλο πράγμα ο πόλεμοσ  για τθν ψυχι του ανκρϊπου 
κακιςμζνθ ςτα γόνατα τθσ ΥΡΕΜΑΧΟΥ ΣΤΑΤΘΓΟΥ----ΡΟΥ ΕΛΧΕ ΣΤΑ ΜΑΤΛΑ ΨΘΦΛΔΩΤΟ 
ΤΟΝ ΚΑΘΜΟ ΤΘΣ ΩΜΛΟΣΥΝΘΣ.                                                                                                                                                                       
Ερϊτθμα .Γιατί ςκόρπιςε τα νιάτα του ςτο χιόνι ο ανκυπολοχαγόσ τθσ Αλβανίασ;  Γιατί 
ζδωςαν τθν ηωι τουσ οι μαχθτζσ; Γιατί φόρεςαν για όλθ τουσ τθ ηωι τισ μαφρεσ μαντιλεσ οι 
μαρτυρικζσ μανάδεσ;  Πχι για ρζποσ, μετοχζσ και ομόλογα, για ΦΥΓΟΣΤΑΤΟΥΣ . Δεν 
κυςιάςτθκαν για τουσ  δθμαγωγοφσ των ψευδϊν διλθμμάτων, για τον ΡΑΛΔΟΚΟΛΑΚΑ ΡΟΥ 
ΑΣΚΕΛ ΤΘ ΧΕΛΟΤΕΘ ΜΟΦΘ ΤΟΥ ΛΑΪΚΛΣΜΟΥ.                                                                               
Ρολφ καλά γνωρίηω πωσ αλλάηουν  και πωσ  άλλαξαν οι καιροί. Από καιρό ενεδρεφουν και 
καραδοκοφν ελκυςτικά δαιμόνια. Κερνοφν το μεκυςτικό κραςί νεοπρόςφερτων ιδεϊν. Ρροσ 
αγιαςμζνεσ και δοκιμαςμζνεσ εικόνεσ χζρια απλϊνονται απότομα, χωρίσ ευλάβεια για τθν 
αναςτιλωςθ αδοκίμαςτων εικόνων. Οι κείεσ πατρίδεσ προςβάλλονται, ιερζσ λατρείεσ, 
γίνονται ςκοποί και χτυπιματα κρθςκευμάτων υπόπτων. Ο κοςμοπολιτιςμόσ 
παρουςιάηεται ωσ απαρνθτισ  και ωσ αντίμαχοσ τθσ πατριδολατρείασ. Τα περαςμζνα χωρίσ 
εξαίρεςθ κθρφττονται ωσ εξαφανιςμζνα από προςϊπου γισ. Και λθςμονείται πωσ 
υπάρχουν περαςμζνα ιδανικά και πράγματα που πάντα μακρυά από το φϊσ του ιλιου και 
ωσ νεκρά κεωροφμενα, εξακολουκοφν να είναι οι κυβερνιτεσ των ηωντανϊν. Και οι 
πατρίδεσ αντζχουν, γιατί είναι αδφνατον να λείψουν.                                                                                              
Είμαςτε ζνασ λαόσ με παλικαρίςια  ψυχι, που κράτθςε βακιά τα κοιτάςματα τθσ μνιμθσ 
του ςε καιροφσ ακμισ και αιϊνεσ διωγμϊν και άδειων λόγων. Τϊρα που ο τριγυρινόσ μασ 
κόςμοσ μοιάηει να κζλει να μασ κάνει τρόφιμουσ ενόσ οικουμενικοφ πανδοχείου, κα τθν 
απαρνθκοφμε άραγε αυτι τθ μνιμθ;                                                                                                                                                                                      
Οτι ,<<τοφτθ τθν πατρίδα, τθν ζχομε όλοι μαηί και πλοφςιοι και φτωχοί και ςοφοί και 
άμακείσ.. Είμαςτε ςτο εμείσ και όχι ςτο εγϊ>>.                                                                                                                                                                                        
<<Ναρκι ζνασ να μου ειπι ότι κα πάγθ ομπρόσ θ πατρίδα,  ςτρζγομαι να μου βγάλθ και τα 
δυό μου τα μάτια. Πτι αν είμαι ςτραβόσ και θ πατρίδα μου είναι καλά με κρζφει. Αν θ 
πατρίδα μου είναι αχαμνά δζκα μάτια νάχω, ςτραβόσ κα να είμαι>>.                                                                                   
Και ςφμφωνα με τθ ΜΝΘΜΟΣΥΝΘ --  ΜΝΘΜΘ, θ  πολιτεία μασ και τα κοινωνικά δρϊμενα 



και φαινόμενα είναι υποκζςεισ όπου οι ηωντανοί  κοινωνοφμε με τουσ νεκροφσ , μζςα από 
τα <<ςυμφωνθμζνα υπονοοφμενα>>., και, πάντα, μζςα από τα<< ςυμφωνθμζνα 
υπονοοφμενα>>, οι νεκροί ψθφίηουν ςυνεχϊσ ςτισ ςυνάξεισ μασ και ζτςι  πεκαμζνοι 
,ηωντανοί και αγζννθτοι, είμαςτε αλλθλζγγυοι και ςυνυπεφκυνοι. Και αποτελοφμε,-- 
ηωντανοί και νεκροί , πάντα--των Ελλινων τισ Κοινότθτεσ.                                                                                              
Αυτό είναι το κεμζλιο του Τρόπου μασ, όπωσ το ζκεςε 3 χιλιάδεσ  χρόνια ,τϊρα ο Σκοτεινόσ 
Εφζςιοσ ,<< μία θ οδόσ άνω και κάτω θ αυτι>> ΕΛΝΑΛ Ο ΚΟΛΝΟΣ  ΜΑΣ ΛΟΓΟΣ.    ΚΑΛ  
ΚΑΤΟΛΚΕΛ,  ΑΥΤΟΣ Ο ΚΟΛΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΡΑΝΤΑ,ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΕΔΟΥΛΛ ΤΩΝ ΚΟΚΚΑΛΩΝ ΜΑΣ, 
αλλά δεν τον ακοφμε ,  ςιμερα (μαγεμζνοι από τθ <<κεά Καλυψϊ >>τθσ επιςτιμθσ και τθσ 
τεχνολογίασ,  που μασ υπόςχεται ακαναςία και αιϊνια νιάτα, να μασ κάνει ανκρωποκεοφσ),                                                                                          
ΕΤΣΛ  ΛΔΛΩΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΛ Θ ΗΩΘ ΜΑΣ  ΕΛΝΑΛ ΨΕΥΤΛΚΘ. Και ζντρομοι ακοφμε τα βιματα των 
Ερινφων, γιατί ξεπεράςαμε το Μζτρο. Για να επανζλκουμε ςτθν αλικεια, ςτο μζτρο, πρζπει 
να ρωτιςουμε τουσ  νεκροφσ, να κατζβουμε ςτον Άδθ, όπωσ τότε ο Οδυςςζασ,  ευτυχϊσ 
ςιμερα δε χρειάηεται ,επειδι  ζχουμε τα βιβλία, όπου κείτονται οι νεκροί. Ρ. χ, Ακοφςτε τον 
Ελφτθ: << Ππου και να ςασ βρεί το κακό αδελφοί μου, όπου και να κολϊςει ο νοφσ ςασ 
μνθμονεφετε Διονφςιο Σολωμό, μνθμονεφετε Αλ. Ραπαδιαμάντθ  θ λαλιά που δεν ξζρει από 
ψζμα κϋαναπαφςει το πρόςωπο του μαρτυρίου>>.                                                                                                                                                                         
Θ γενιά του ϋ40 ,ΝΛΚΘΣΕ, ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΚΑΥΜΑ, επειδι, ηϊντασ, μζςα ςτισ ελευκεροκοινότθτεσ, 
τισ κεμελιωμζνεσ ςτθν πίςτθ,-- ότι πεκαμζνοι και ηωντανοί είμαςτε αλλθλζγγυοι και 
ςυνυπεφκυνοι--, κοινωνοφςε με τουσ νεκροφσ  και ζτςι, ςτα βουνά τθσ Ρίνδου  ανζβθκαν 
και πολζμθςαν << όλοι μαηί, μπουλοφκι ανάκατο απϋόλεσ τισ χρονιζσ και τισ γενιζσ  πλάϊ 
πλάϊ πολεμϊντασ χρόνουσ πολλοφσ  πρίν, ..>>, ζτςι ζγινε το καφμα του ϋ40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Και θ  Ελλάδα,, δεν μασ οφείλει ποτζ τίποτε, οφτε απολογιςμό  καταςτροφϊν ,οφτε 
επανόρκωςθ ηθμιϊν. Εμείσ τθσ χρωςτάμε το ζνα , ιμα το δωρικόν: Τα Σα εκ των Σϊν……….                                                                                                                                                                           
Και θ Ελλάδα, αν καταδεχτεί, κα μασ ςκεπάςει με τθ Γαλανόλευκθ.                                                                      
Ππωσ ςκζπαςε τουσ ιρωεσ  του 40, που τιμοφμε ςιμερα.      
Ιταν πολλϊν ανκρϊπων τα λόγια μου, ηωντανϊν και πεκαμζνων , όπωσ ζχω δθλϊςει από 

παλιά ,είμαι ζνασ  ταπεινόσ  αντιγραφζασ, ο ζςχατοσ.     

Ευχαριςτϊ  τον κ. Διμαρχο για τθν τιμι που μου ζκανε.                                                                           

Ευχαριςτϊ όλουσ εςάσ, που είχατε τθν υπομονι να με ακοφςετε.»                                                                                                                                        

 
 

Εκ του Γραφείου Επικοινωνίασ 
& Δημοςίων Σχζςεων 

 


