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Οπσο θάζε ρξόvo έηζη θαί εθέηoο, ζά πξέπεη λά μππλήζεη πάιη o ιαόο ηώλ Αζελώλ
κέ ηoύο ήρoπο ηoύ Δσζηvoύ. Θά πξέπεη λά εθρπζεί o ιαόο ζηoύο δξόκoπο θαί λά
αθoπζζoύv εoξηαζηηθέο oη θακπάvεο ηώv vαώv θαί λά αvηερήζoπv ηά ππξoβόια.
Δίvαη ε 25ε Μαξηίoπ, πoύ ζπκβoιίδεη γηά ηoύο Διιεvεο ηήv vεθξαvάζηαζε ηoύ
Διιεvηθoύ Δζvoπο,πoύ αvαβαπηίζζεθε ζηήv θoιπκβήζξα ηήο ειεπζεξίαο θαί
πέξαζε πάιη από ηόv πoιηηηθό ζάvαηo ζηή δσή.
Δίvαη κηά γηoξηή ειεπζεξίσv, πoύ γεvvήζεθε κέ ηήv θξαπγή ΔΛΔΤΘΔΡIΑ Ζ
ΘΑΝΑΣΟ....Σήv θoζκoβόεηε απηή εκέξα, πoύ ηό άζηξo ηεο δέv ζά ζβήζε πoηέ
πάvσ από ηήv Eιιάδα, ζεθώζεθε κηά oιάθαηξε θπιή θαί ηήv έγξαςε κέ θσηηά θαί
κέ αίκα. Αιιά, ε 25 Μαξηίoπ δέv είvαη κόvo γηoξηή ηώv Διιήvσv, αιιά όισv ηώv
ειεπζέξσv αvζξώπσv απαvηαρoύ ηήο γήο, όισv απηώv πoύ πηζηεύoπv όηη πάvσ
από όια ηά αγαζά θαί ηίο δόμεο ηoύ θόζκoπ, είvαη ηά Avζξώπηvα Dηθαηώκαηα, ε
Eιεπζεξία ηώv Aηόκσv θαί ηώv Λαώv θαί ε θπξηαξρία ηώv Dηεζvώv Nόκσv θαί
πλζεθώλ.
Σήv Δπαvάζηαζε ηoύ 1821 πξoεηoίκαζε ε κπζηηθή Φηιηθή Δηαηξεία ηήv oπoία
ίδξπζαv Διιεvεο ηoύ εμσηεξηθoύ, κέ πξσηαγσvηζηάο ηόv θoπθά,
Σζαθάισθ,Αvαγvσζηόπoπιo θαί Ξάvζo. Μέξoο ηήο αθηέξσζεο ηώv κειώv ηεο
έιεγε σο εμήο: "Δπηζπκώv ηήο ηαιαηπώξoπ παηξίδαο καο θαί ηoύ δπζηπρoύο γέvoπο
καο ηήv αvάζηαζηv, εκβαίvσ κέιoο ζέ απηή ηήv αδειθόηεηα ......ρσξίο vά
παξαθηvεζώ από θακκίαv άιιεv αηηίαv, εηκή κόvov από αιεζή παηξησηηζκόv......"
Δίvαη ιoηπόv γηoξηή ηώv Διιήvσv θαί ηώv Φηιειιήvσv, γηoξηή ηώv ειεπζέξσv
αvζξώπσv, γηoξηή γηά κάο ηoύο Διιεvoακεξηθαvoύο, θαί γηoξηή ηήο ηζρπξήο
παηξίδαο καο θαί όισv απηώv πoύ έπεζαv ζηoύο αγώvεο ηήο ειεπζεξίαο. Ζξσεο
ζηόv αγώvα ηoύ 1821 ήζαv o ιαόο θαη o θιήξoο, oη αξκαησιoί θαί oη θιέθηεο, oη
vαπηηθoί, oη κoξθσκέvoη ηoύ Δζvoπο θαί oη Φηιέιιεvεο. Γηά ηέζζεξεο αηώvεο έδεζε ε
γαιαvή παηξίδα κέ ηήv ειπίδα ηήο αvάζηαζεο, πoύ πηζηά απoζαvαηίζζεθε ζηά
δεκoηηθά ηξαγoύδηα.
Καί ήξζε o Ρήγαο Φεξαίoο κέ ηά δηθά ηoπ ηά ηξαγoύδηα, γηά vά αθππvίζεη ηήv ςπρή
ηoύ έζvoπο θαί vά αξρίζεη o αγώvαο, πoύ έθιεηζε κέ ηή Ναπκαρία ηoύ Ναπαξίvoπ θαί
έδσζε πάιη ειεύζεξo ηό γέvoο ηώv Διιήvσv ζηήv παγθόζκηα θoηvσvία. Ζ vέα
Διιάδα, από ηό 1830 κέρξη ζήκεξα, έρεη πάvηα ζηαζεί ζηό πιεπξό ηήο
Γεκoθξαηηθήο Δπξώπεο θαί ηήο Ακεξηθήο, ζηoύο αγώvεο γηά ηήv Διεπζεξία ηώv
Λαώv θαί ηά Αvζξώπηvα Γηθαηώκαηα. ήκεξα, ζάv κέιoο ηήο Δπξσπαηθήο Δvσζεο,
ζπvερίδεη ε Διιάδα ηό δξόκo ηεο ηόv εθεβηθό, κέ ηό ηξαγoύδη ηήο δσήο ζηό ζηόκα.
Οη Διιεvίδεο κεηέξεο, ηξαγoύδεζαv ηή δσή αθόκε θαί όηαv έζεξvαv ηό ρoξό ηoύ
ζαvάηoπ,ηό ρoξό ηoύ Εαιόγγoπ.Απηόο o ιαόο αvαθάιπςε ζηά παξακύζηα ηoπ ηό
"Αζάvαηo vεξό πoύ δίvεη ηά αηώvηα vεηάηα".

Απηόο o ιαόο, είvαη o θιεξovόκoο θαί ηoπoηεξεηήο ηoύ ζαύκαηoο ηήο Κιαζζηθήο
Διιάδoο, πoύ απoηειεί ηά ζεκέιηα ηήο Γπηηθoεπξσπαηθήο θαί ηήο Ακεξηθαvηθήο
θηιoζoθηθήο, πoιηηηθήο θαί θoπιηoπξηζηηθήο θιεξovoκηάο θαί επί πιέov, ηήv πεγή
ηήο πεξίθεκεο Γηαθήξπμεο Αvεμαξηεζίαο θαί ηoύ έμoρoπ Καηαζηαηηθoύ ηώv
Ζvσκέvσv Πoιηηεηώv ηήο Ακεξηθήο.
Αιιά ζήκεξα, απηόο o δαηκόvηoο θαί
ηαιαvηoύρoο ιαόο, ζηέθεηαη ζηά πξoπύιαηα ηoύ εηθoζηoύ πξώηoπ αηώvα,
αθoιoπζoύκεvoο από ηήv ζθηά ηoύ Γεκoγξαθηθoύ Πξoβιήκαηoο. Ζ ρακειή
γελλεηηθόηεηα καδί κέ ηήλ αζξόα ιαζξνκεηαλάζηεπζε (ζέ ύςνο 10-15% ηνύ
γεγελνύο πιεζπζκνύ) απνηειεί πξόβιεκα κέγα γηά ηήλ Διιάδα δηόηη είλαη ηώξα
γλσζηό όηη ε κεηαλάζηεπζε δέλ ιύλεη ηό πξνβιεκα ηήο ππνγελλεηηθόηεηαο.
Δπνκέλσο, εάv ηό πξovεαηαιηζηηθό πξόγξακκα, πoύ έρεη πξoηαζεί ζηoύο εγέηεο
ηήο ρώξαο, δέv εθαξκoζζεί κέ απoθαζηζηηθόηεηα θαί επηκovή, ε Διιάδα ζά
κεηαβιεζεί ζέ ρώξα γεξόvησv κεηά ηό 2030, θαί ε θoπιηoπξηζηηθή θιεξovoκηά ζά
γίvεη πιηάηζηθo ηώv γεηηόvσv ηεο. Οη πξoζηξηβέο κέ ηήv Σoπξθία, ζά γίvoπv
αvππόθoξεο παξά ηά δηθά ηεο εζσηεξηθά πξoβιήκαηα. Σά πξόζθαηα γεγovόηα ζηό
Αηγαίo απoηειoύv πηζαvώο ηά πξώηα ζύvvεθα κηάο παξαηεηακέvεο θαηαηγίδαο, πoύ
έρoπv ηώξα αvαβαζκίζεη ηό Γεκoγξαθηθό, ζέ δήηεκα πςίζηεο Δζvηθήο Αvάγθεο.Σό
πξόβιεκα ηώv Διιήvσv είvαη θoηvσvηθό, oηθovoκηθό, θoπιηoπξηζηηθό θαί
γεσπoιηηηθό, δηόηη δoύv ζηήv πηό πεξηβόεηε παιηoγεηηovηά ηήο Δπξώπεο,
ηξηγπξηζκέvoη από ιαoύο κέ πςειή γεvvεηηθόηεηα θαί κέ vεαξέο θoηvσvίεο.
Πηζηεύσ, όηη o Γόξδηoο δεζκόο ηoύ Γεκoγξαθηθoύ ζά θoπεί κέ ηό ζπαζί, από
άvδξεο θαί γπvαίθεο ηoύηεο ηήο γεvεάο. Ζ θεηηvή γηoξηή ηήο 25εο Μαξηίoπ, πξέπεη vά
γίvεη γηά ηoύο Διιεvεο θσηεηvό oξόζεκo θαί παvηηέξα, ζηήv εμόξκεζε γηά ηή ιύζε
ηoύ Γεκoγξαθηθoύ. Παξoηξύvoπκε, ηόv ιαό θαί ηήv Ζγεζία ηήο γεvέηεηξαο, vά
πξoρσξήζoπv πξόο ηήv ξαγδαία ιύζε ηoύ Πξoβιήκαηoο, κέ ηήv ζίγoπξε
ζπκπαξάζηαζε ηώv Διιήvσv ηήο Γηαζπoξάο. ήκεξα 16 θξάηε έρνπλ αθαξκόζεη
ηζρπξά πξνλεηηαιηζηηθά πξνγξάκκαηα γηά αύμεζε ηήο γελλεηηθόηεηαο θαί ε
ηγθαπνύξε έρεη δησξήζεη έλαλ"Σζάξν" Τπνπξγό γηά ιύζε ηνύ Γεκνγξαθηθνύ
πξνβιήκαηνο κέ αύμεζε ηήο γελλεηηθόηεηαο.Σό ίδην πξέπεη λά θάλεη θαί ε Διιάδα.
Δπί πιένλ, ηό ζεκεξηλό νηθνλνκηθό πξόβιεκα ηήο Διιάδνο πνύ αθνξά θαί άιια
κέιε ηήο ΔΔ, ζά ιπζεί κέ αηζαιέληα επηκνλή ηήο εγεζίαο θαί ηνύ ιανύ ηήο Διιάδνο.
Σειηθά, ζύζζσκoο o Διιεvηζκόο(από ηήλ Διιάδα θαί ηήλ Γηαζπνξά), πξέπεη vά
αvαγγείιεη ζέ θίιoπο θαί αvηαγσvηζηάο, όηη, oύηε κηά πέηξα, oύηε έvαο βξάρoο, oύηε
κηά βξαρovεζίδα, ζηήv πεξίκεηξo ηήο Διιάδoο, δέv ζά παύζoπv vά είvαη Υώκα
Διιεvηθό, εηο ηνύο αώλαο:

-Υώκα ηηκεκέvo πώρoπv αvαζθάςεη
γηά vά ζεκειηώζoπv έvα Παξζεvώvα
ρώκα δoμαζκέvo, πώρoπv ξoδoβάςεη
αίκαηα ζηό oύιη θαί ζηό
(Μαξαζώvα,

ρώκα πώρεη ζάςεη ιείςαvα
(αγηαζκέvα
απ'ηό Μεζoιόγγη θη'από ηά Φαξά,
ρώκα πoύ ζά θέξvε ζηόv κηθξό
(εκέvα
ζάξξoο,πεξεθάvεηα, δόμα θαί ραξά.
Μάξηηoο 2010, Ζ.Π.Α.
Μηράιεο Κ. Γθηόθαο,M.D.,M.Sc.,Ph.D.
Οκόηηκoο Καζεγεηήο ηήο Iαηξηθήο θαί
ηήο Βηoιoγηθήο Υεκείαο,Παvεπηζηήκηo
ηήο Καιηθόξvηαο, Νηέηβηο, θαί,
ΠΡΟΔΓΡΟ, ηνπ, Θίλθ Σάλθ
ΓΖΜΟΚΡΗΣΟ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΜΔΡΗΚΖ
URL: WWW.DEMOKRITOS.ORG
106 Castle Crest Road,
Alamo, California, 94507, U.S.A.
Σει: 925\946-1985
ΦΑΥ: 925\946-1987
Α:\25th-10

