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Την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στην Πάτρα ο γγ Ναυτιλίας Διονύσης Τεμπονέρας.

Λαμπρός εορτασμός της
78ης εθνικής επετείου
Μ

ε τον εορτασμό της 78ης εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, τιμούμε τους αγώνες και τις θυσίες του
ελληνικού λαού. Υπερασπιζόμενος την
ελευθερία, τη δημοκρατία, τις αξίες και τα ιδανικά του, αντιστάθηκε σθεναρά ενάντια στο
φασισμό και το ναζισμό και για μια ακόμη
φορά πρόσθεσε λαμπρές σελίδες δόξας και
τιμής στην μακραίωνη ιστορία του.
Στην Πάτρα ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου θα γίνει παρουσία του πατρινού γγ Ναυτιλίας Διονύση Τεμπονέρα ο οποίος θα εκπροσωπήσει την Κυβέρνηση.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν χθες
και κορυφώνονται αύριο.
> Αύριο Κυριακή η επίσημη Δοξολογία στον
Μητροπολιτικό Ναό θα γίνει στις 11:00 το
πρωί χοροστατούντος του Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.
> Θα ακολουθήσει στις 11.30 π.μ. επιμνημόσυνη δέηση στην πλατεία Ολγας όπου θα
υπάρχει τιμητική φρουρά από σημαιοφόρους
των Λυκείων και Γυμνασίων.
> Στις 12.00 μ. ξεκινά η παρέλαση προ των
επισήμων στην πλατεία Τριών Συμμάχων των
Σωματείων, Οργανώσεων, Αντιπροσωπειών
του Πανεπιστημίου Πατρών, ΤΕΙ, μαθητών,
πολεμιστών Εθνικής Αντίστασης, ΕΕΣ, Τμη-

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕπΕΤΕΙΟ
Της χΡΙΣΤΙΝΑΣ ΑΛΕΞΟπΟΥΛΟΥ*

ΥψΩΝΟΝΤΑΣ για άλλη μια χρονιά τη γαλανόλευ-

κη στο μπαλκόνι του γραφείου, παρασύρομαι από
το κλίμα των ημερών, προσπαθώντας να εντοπίσω το μήνυμα μιας εθνικής επετείου, η οποία ήδη
μετράει σχεδόν οκτώ δεκαετίες.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 Οκτωβρίου 1940, τρεις και μισή τα
χαράματα, «Εχουμε πόλεμο». Μέσα σε λίγες λέξεις, με μια ευγενική απάντηση σε ένα αναιδές τελεσίγραφο, ο κόσμος είχε αλλάξει. Η αυγή, που
λίγο αργότερα χάραζε, ήταν μια άλλη αυγή. Ηταν
εκείνη από την οποία ξεκινούσε το ανώνυμο θαύμα. Το έπος του ’40!

ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ τα γνωρίζουμε όλοι, τα θυμόμαστε κάθε τέλος Οκτωβρίου, τα θαυμάζουμε κρυφά ή φανερά. Ηταν τότε που ξύπνησε το ελληνικό
φιλότιμο, επιβάλλοντας μια σχεδόν καθολική εθνική ενότητα, από αυτές που δύσκολα εντοπίζει κανείς στην ιστορία μας. Τότε που κυρίαρχη προέβαλε μόνο μια σκέψη, σε κάθε άντρα και γυναίκα αυτής της ευλογημένης γωνιάς του πλανήτη: «να κάνω το χρέος μου». Τίποτα άλλο. Μια σκέψη, αρκετή
για να λυγίσει μια αυτοκρατορία και για να επιβιώσει κάτω από τις μπότες μιας ακόμα ισχυρότερης.
Ο πΡΩΤΟφΑΝΗΣ ενθουσιασμός με τον οποίο

εκείνες οι γενιές των τιτάνων έσπευσαν να παλέψουν υπέρ βωμών και εστιών, «τοις κείνων
ρήμασι πειθόμενοι», ίσως έχει χαθεί στις μέρες
μας. Ομως η Ελλάδα του 1940, με ακόμα ανοιχτές τις πληγές της Μικρασιατικής Καταστροφής,
φτωχή και χρεωκοπημένη, ουσιαστικά σε στάση
πληρωμών προς το εξωτερικό, βρήκε τη δύναμη να πει ΟΧΙ και να νικήσει, ενάντια σε κάθε λογική και πρόβλεψη.

ΕΤΣΙ είναι, σκέφτομαι. Στις κρίσιμες ώρες οι Ελ-

ληνες βρίσκουμε τον αληθινό εαυτό μας, ενώ στις
ομαλές συχνά τον ξεχνάμε!

Χθες έγινε κατάθεση στεφάνων στο μνημείο της πλατείας Ολγας από φοιτητές, μαθητές, εκπροσώπους φορέων και αρχών της περιοχής

μάτων Στρατού.
> Στις εκδηλώσεις στον Πύργο την Κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει ο υφυπουργός Εργασίας, Αναστάσιος Πετρόπουλος και στο Μεσολόγγι ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Δημαράς.
> Ο περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας και ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος θα βρίσκονται στις εκδηλώσεις στην Πάτρα.

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑΛΕΙΑ

>Αφιερωμένη στη Γερμανική Κατοχή μέσα από

Παιδιά,
της Ελλάδος
παιδιά…
ΤΑ ΑΙΣθΗμΑΤΑ θαυμασμού και υπερηφάνειας

διακόπτονται προς στιγμήν από το ίδιο μονότονο και βασανιστικό ερώτημα: «ποιο είναι το μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου;» Μόνο οι πανηγυρισμοί για «περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα
να κλαις;» Μπορούμε σήμερα να επιδείξουμε το
ίδιο σθένος, την ίδια ηρωική τρέλα με εκείνες τις
γενιές που μεγάλωσαν μέσα στους πολέμους, στις
στερήσεις και τις κακουχίες των αρχών του 20ού
αιώνα; Αραγε υπάρχει διέξοδος, σε μια πατρίδα
που, με ελάχιστες αναλαμπές, μαραζώνει καθημερινά σχεδόν μια δεκαετία τώρα; Τι μέλλον μπορεί να έχει μια χώρα που βλέπει τα νέα παιδιά της
να την εγκαταλείπουν κατά εκατοντάδες χιλιάδες
επειδή, ως μάνα, δεν μπορεί να τα αναθρέψει;

πΑΙΔΙΑ, της Ελλάδος παιδιά... Αν στραφούμε στην

Ιστορία μας, πρόσφατη ή παλαιότερη, θα αντλήσουμε ό,τι μας χρειάζεται για να ξαναβρούμε το βήμα
μας. Θα θυμηθούμε ότι «εν τη ενώσει η ισχύς».
Θα ξαναβρούμε την ελπίδα, με οδηγό την ομόνοια και την αυτοθυσία που δίδαξαν στην πράξη
εκείνες οι «ηρωικές και ανεπανάληπτες» γενιές.

ΣΤΟ χΕΡΙ μας είναι τη σημερινή αγωνία να την

μετατρέψουμε σε αγώνα για καλύτερη ζωή. Γιατί μπορούμε, αρκεί να το θελήσουμε! Αλλά χρειαζόμαστε, πέρα από τη θέληση, σώφρονες κυβερνήτες που θα εμπνεύσουν ενότητα και ελπίδα. Και ναι, υπάρχουν τέτοιοι άξιοι. Ας τους αναζητήσουμε για την Αχαΐα και για τη χώρα, όταν
φτάσει εκείνη η στιγμή.

πΑΙΔΙΑ, της Ελλάδος παιδιά... ήρθε ο καιρός «να

ξαναγίνουμε όλοι μαζί για το καλό όλων μας»,
όπως τότε!
* Η Χριστίνα Μιχ. Αλεξοπούλου είναι πολιτικός
μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών, εργολάβος
δημοσίων έργων.

αφηγήσεις 12 ηλικιωμένων Αιγιωτών, οι οποίοι την έζησαν, είναι η εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Αιγίου, σήμερα στις 8 μμ στον “Απόλλων”, από τη μαθητική ομάδα “Πράσινοι Φίλοι”,
μετά από πολύμηνη έρευνα και συνεντεύξεις.
> Αύριο (8.00π.μ) θα γίνει έπαρση της σημαίας στο Μνημείο των Ηρώων στα Ψηλαλώνια του Αιγίου και αντιπροσωπείες σχολείων, προσκόπων, σωματείων κ.λπ. θα εκκλησιαστούν στη Φανερωμένη, όπου η Φιλαρμονική θα αποδίδει τιμές. Στις 10.30 πμ
θα ψαλεί Δοξολογία και μετά όλοι θα μεταβούν στο Μνημείο Ηρώων για επιμνημόσυ-

νη δέηση, εκφώνηση του πανηγυρικού από
τον εκπαιδευτικό του 7ου Δημοτικού Θανάση
Σταθακόπουλο και κατάθεση στεφάνων. Στις
11.30 πμ θα ξεκινήσει η παρέλαση.
> Το Μουσείο Ιστορίας-Λαογραφίας Λόγγου,
σήμερα και ώρα 5.30 μμ διοργανώνει εκδήλωση, με θέμα: Γνωστές – άγνωστες ιστορίες
της Κατοχής στην περιοχή - Η Γκρέτα Γκολφινοπούλου. Νωρίτερα, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Αγιο Δημήτριο, το τοπικό συμβούλιο θα κάνει τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας στην πρώην οικία της Γερμανίδας, που πρόσφερε στη χώρα.
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