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Πάρα πολλά σπουδαία γεγονότα, λαµπρές σελίδες και µεγάλες
στιγµές της ελληνικής ιστορίας, µας δίνουν συχνά την ευκαιρία να
συναντηθούµε σε µέρες σαν κι αυτή, τιµής και µνήµης τους.
Πάµπολλες είναι οι επέτειοι της ελληνικής προσφοράς και των
αναµετρήσεων που µας δίνουν τη δυνατότητα να εµβαθύνουµε
στην αξία τους και να προβληµατιστούµε πάνω στο αληθινό τους
νόηµα.
Ανάµεσα όµως σε γεγονότα και επετείους, ειδικά της νεώτερης
ελληνικής ιστορίας, µια κορυφαία πράξη είναι η ανατίναξη της
γέφυρας του Γοργοποτάµου.
Μια πράξη µια πραγµατική σηµασία, αφού συνέβη σε συνθήκες
παγκοσµίου πολέµου, προκαλώντας το θαυµασµό της Ευρώπης και
έδωσε δύναµη και ψυχική ώθηση στον ελληνικό αγώνα.

Μια πράξη µε πολύτιµο συµβολικό χαρακτήρα, αφού «γεφύρωσε»
διαχωριστικές γραµµές, ανέδειξε την ελληνική ενότητα και
κορύφωσε την αντίσταση ενάντια στο φασισµό. Στο φασισµό που
δεν νοείται µόνο ως ξένη δύναµη κατοχής, αλλά σαν ιδεολογία
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µίσους και κατάλυσης της ελευθερίας των λαών και της
δηµοκρατίας των κρατών.

Κυρίες και κύριοι,
Την ιστορία δεν την γράφουν µόνο τα γεγονότα, οι ηρωϊσµοί, οι
θυσίες, οι αγώνες. Στην ιστορία έχουµε θέση όλοι µας, σε σχέση µε
τον τρόπο που αναγνώσκουµε τα γεγονότα. Σε σχέση µε την
αποκωδικοποίηση των µηνυµάτων τους, γιατί σ΄αυτά οφείλουµε
την ύπαρξή µας ως κοινωνία, ως λαός, ως ταυτότητα.

Αυτή την εποχή, 71 χρόνια µετά την ανατίναξη της γέφυρας, ο
Γοργοπόταµος γίνεται σηµείο αναφοράς.
Αυτή την εποχή, που η χώρα µας κλυδωνίζεται από έναν
καταιγισµό πολιτικών, κοινωνικών και οικονοµικών γεγονότων,
είναι ανάγκη, πιο πολύ από ποτέ να αναδείξουµε τα µηνύµατα του
Γοργοπόταµου :
- Να κρατήσουµε το καλό µας παρελθόν, τη θετική µας
παράδοση, το φως της ιστορίας µας.
- Να νοιώσουµε ότι η Ελλάδα είναι όλων µας και να φτιάξουµε
τις γέφυρες που µας ενώνουν.
- Να αποτρέψουµε φαινόµενα που υπονοµεύουν τους
δηµοκρατικούς θεσµούς, την κοινωνική συνοχή, τη
συνύπαρξη.
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- Να αναδείξουµε τη συλλογικότητα στη βάση κοινών αξιών
σαν το µόνο δρόµο για να κατακτήσουµε µια καλύτερη ζωή.

Η σηµερινή µέρα λοιπόν δεν µας καλεί µόνο να αποδώσουµε τιµή
στην ιστορία και τους συνετελεστές της.
Η σηµερινή µέρα κυρίως µας προκαλεί να αναλογιστούµε τη στάση
µας στην κοινωνία του σήµερα. Και προπαντός να αναµετρηθεί ο
καθείς µε τον εαυτό του.

Με αφορµή το Γοργοπόταµο, ας θυµηθούµε αυτό που είπε ο
εθνικός µας ποιητής. Πως «εθνικό είναι ότι είναι αληθινό».
Κι ας κρατήσουµε τις µεγάλες ιστορικές αλήθειες σαν σύµβολο
αυτής της επετειακής µέρας. Γιατί µόνο έτσι θα πραγµατοποιηθεί
εξίσου αληθινό, δηµιουργικό και στέρεο το αύριο όλων µας.
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