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Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, 
η διοργάνωση μέσα σ’ ένα μήνα σχεδόν, δύο εκδηλώσεων που έχουν 
την  ίδια  ακριβώς  αναφορά  στο  ιστορικό  πρόσωπο,  αλλά  και  τα 
γεγονότα που πρόσθεσε στην μνήμη μας την αξία και το μεγαλείο 
της Ελληνικής ψυχής, φέρνουν τους δύο μας Δήμους, κάθε χρόνο, 
ακόμη πιο κοντά. Ο καπετάν Άγρας ήρθε στην Πέλλα για να μας 
ενώσει με τον τόπο καταγωγής του.
Μπορεί να ζούμε μακριά, αλλά έχουμε κοινούς στόχους, και οράματα 
για μια πατρίδα που πρέπει να ‘μαστε περήφανοι, όσο και αν αυτή 
κάποιες στιγμές μας πληγώνει, όσο και αν αυτή τα τελευταία χρόνια 
ειδικά διανύει μια επικίνδυνη πορεία, που απειλεί ακόμη και την δική 
μας ύπαρξη.
Σήμερα σ’ αυτόν εδώ τον τόπο βάζω μπροστά την ταυτότητα του 
απλού πολίτη και  όχι  του πολιτικού, που σέβεται  και  αγαπάει  την 
πατρίδα, τους ανώνυμους και επώνυμους Έλληνες από το παρελθόν 
και το σήμερα, δηλώνοντας την βαθειά μου πίστη στους συνέλληνες 
τους  οποίους  και  θεωρώ άξιους  συνεχιστές  της  Ιστορίας  και  των 
προγόνων μας.
Και υπογραμμίζω την λέξη άξιους, γιατί πιστεύω κατά βάθος ότι ο 
καθένας από εμάς διαθέτει μέσα του μεγάλα ψυχικά αποθέματα, που 
μπορούν  να  τους  δώσουν  την  δυνατότητα  και  το  δικαίωμα  να 
αναπτύξει δράσεις, οι οποίες κάποια στιγμή μπορούν να μας βγάλουν 
από το αδιέξοδο.
Σ’  αυτόν τον αγώνα δεν σας ζητώ να παραδειγματιστείτε  από τις 
πράξεις των προγόνων μας, ζητώ όμως να στρέψετε τα βλέμματά 
σας προς το μέλλον, χωρίς όμως να ξεχνάτε ποτέ το παρελθόν, που 
δημιούργησε τις στέρεες βάσεις για την εξέλιξη του Έθνους μας.
Εξάλλου μην ξεχνάτε ότι κάποτε θα είμαστε και εμείς παρελθόν.
Επειδή όμως, σ’ αυτή τη ζωή υπάρχει πάντα η συνέχεια, νόημα έχει, 
με τις δικές μας πράξεις πλέον, να αφήσουμε πίσω μας μια ανεξίτηλη 
σφραγίδα, η οποία θα είναι το καλύτερο δώρο στο συμβόλαιο ζωής 
που θα κληθούμε να υπογράψουμε με τις επόμενες γενιές.
Η κρίση στην οικονομική και κοινωνική ζωή, μας έχει αγγίξει όλους, 
είναι η σύγχρονη απειλή για το Έθνος.
Μπροστά μας δεν έχουμε τουφέκια, αλλά την νέα τάξη πραγμάτων 
που  προσπαθεί  να  επιβάλλει  ένα  νέο  μοντέλο  διοίκησης  στην 
παγκόσμια διακυβέρνηση.
Πιστεύω ότι η οικονομική ολιγαρχία μπορεί να νικήσει τα πάντα.
Αυτή η μάχη είναι σκληρότερη από τις προηγούμενες, γιατί σ’ αυτή 
τη μάχη ο εχθρός χτυπά σιγά σιγά και ύπουλα.
Πρέπει  να  οργανωθούμε  ακόμη  περισσότερο  και  να  αντέξουμε, 
ανταποκρινόμενοι  στο  ανθρώπινο  ένστικτο  της  επιβίωσης,  αλλά 
κυρίαρχα  ανταποκρινόμενοι  στο  κοινωνικό  αίτημα  για  την 



υπεράσπιση αξιών ακόμη και εδαφών θα τολμούσα να πω, που σε 
τελική ανάλυση συνθέτουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Εθνικής 
Ανεξαρτησίας και της Κοινωνικής Δικαιοσύνης.
Να λοιπόν, γιατί επιβάλλεται η κοινωνική θωράκιση, που θα δώσει 
την  ώθηση  για  τα  βήματα  προς  τα  εμπρός,  που  θα 
περιθωριοποιήσουν πρόσωπα και καταστάσεις τα οποία έδρασαν στο 
πρόσφατο παρελθόν προς ίδιον όφελος.
Φίλες και Φίλοι, 
οι Δήμοι μας, οι δημότες μας έχουν όλο το δικαίωμα να αισθάνονται 
αδέλφια. Μηδενίζοντας αποστάσεις μέσα από το μεγαλείο της ψυχής 
και της πίστης προς την πατρίδα.
Σήμερα έχω την τιμή και την χαρά να βρίσκομαι για δεύτερη χρονιά 
στον  γενέθλιο  τόπο  του  καπετάν  Άγρα,  που  πρόσφερε  ψυχή  και 
σώμα στην πατρίδα και την ελπίδα για την απελευθέρωση της ιερής 
Μακεδονικής γης.
Τιμώ μαζί όμως, και όλους τους απογόνους που έμαθαν την Ιστορία 
και  που αν χρειαστεί  μπορούν και  αυτοί  να προσθέσουν κάτι  στα 
αμέτρητα κεφάλαιά της.
Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την φιλοξενία 
και να τονίσω κάτι πολύ σημαντικό για όλους.
Ότι  και  αν γίνει μην ξεχνάτε ποτέ ότι είστε Έλληνες και ότι είναι 
ύψιστη η τιμή που φέρουμε αυτό τον τίτλο στην υφήλιο. 


