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 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ Κπξηαθή 4/3/2018 - ζηνλ Κνιηλδξφ κε ηελ πξέπνπζα 

επηζεκφηεηα θαη ιακπξφηεηα θαη κε πιήζνο θφζκνπ νη εθδειψζεηο γηα ηελ 

Δπαλάζηαζε ηεο 22αο Φεβξνπαξίνπ 1878. Σηηο εθδειψζεηο, πνπ ηίκεζε θαη ιάκπξπλε 

κε ηελ παξνπζία ηνπ ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο θ. Πξνθφπεο Παπιφπνπινο, 

παξεπξέζεθαλ, επίζεο, σο εθπξφζσπνο ηεο θπβέξλεζεο ν πθππνπξγφο εμσηεξηθψλ θ. 

Τέξελο Κνπίθ, ν Πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θ. Απφζηνινο 

Τδηηδηθψζηαο, ε αληηπεξηθεξεηάξρεο θ. Σνθία Μαπξίδνπ, νη βνπιεπηέο ηνπ Ννκνχ 

καο θ. Μπέηπ Σθνχθα, Σηέιηνο Καζηφξεο, Χάξεο Τδακαθιήο θαη Κψζηαο 

Κνπθνδήκνο, θαζψο θαη εθπξφζσπνη ηνπ Σηξαηνχ, ηεο Αζηπλνκίαο, ηεο Τνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ ηνπηθψλ θνξέσλ. 

   Οη εθδειψζεηο μεθίλεζαλ κε δνμνινγία ζηνλ ηεξφ Ναφ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ, ζηελ 

νπνία ρνξνζηάηεζε ν Σεβαζκηφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Καηεξίλεο, Κίηξνπο θαη 

Πιαηακψλνο θ.θ. Γεψξγηνο. Γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ απήρεζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 

1878 ζην καθεδνληθφ δήηεκα θαζψο θαη γηα ηνλ  ξφιν ηεο  Δθθιεζίαο ζηνπο 

απειεπζεξσηηθνχο αγψλεο κίιεζε ν αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ηεο Δθθιεζηαζηηθήο 

Αθαδεκίαο Θεζζαινλίθεο θ. Γεκήηξηνο Παπάδεο. Αθνινχζεζε θαηάζεζε ζηεθάλνπ 

απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο ζηελ πξνηνκή ηνπ αληάξηε Δπηζθφπνπ Νηθνιάνπ 

Λνχζε, ελψ νη εθδειψζεηο θνξπθψζεθαλ κε ηελ θαζηεξσκέλε  παξέιαζε ζηελ νδφ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή καζεηψλ θαη καζεηξηψλ απφ φια ηα ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα ηνπ Γήκνπ Πχδλαο Κνιηλδξνχ θαζψο θαη  ησλ πνιηηηζηηθψλ 

ζπιιφγσλ.  

   Σηε ζπλέρεηα, ζε εηδηθή εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ αίζνπζα 

ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ Κνιηλδξνχ, ν Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο 

αλαθεξχρηεθε επίηηκνο δεκφηεο θαη ηνπ παξεδφζε ην θιεηδί ηεο ηζηνξηθήο 

θσκφπνιεο. Τελ νκφθσλε απφθαζε ηνπ Γήκνπ καο γηα ηελ αλαθήξπμε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο σο επίηηκνπ δεκφηε αλέγλσζε ν πξφεδξνο ηνπ 

Γεκνηηθνχ Σπκβνπιίνπ θ. Απγνπζηίλνο Αλδξηθφπνπινο. Σην πξννίκην ηεο 

εθδήισζεο ν Γήκαξρνο θ. Δπάγγεινο Λαγδάξεο ηφληζε ραξαθηεξηζηηθά πσο ν ηφπνο 

απηφο ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο ηνπ πνιιέο θνξέο ππεξαζπίζηεθε 

κε πάζνο ηελ ηαπηφηεηα θαη ηελ επγέλεηα ηεο θαηαγσγήο ηνπ, ηελ ηζηνξηθή ηνπ 

ζπλέρεηα θαη ηε δηάξθεηα ηεο ειιεληθφηεηάο ηνπ, πνπ δελ είλαη φλνκα δηαθνζκεηηθφ 

αιιά κηα αδηαπξαγκάηεπηε επηινγή, αθνχ ν Διιεληζκφο δελ είλαη νχηε γεσγξαθία 

νχηε ηζηνξία αιινηξησκέλε ζε ηδενιφγεκα, αιιά ζηάζε θαη λφεκα δσήο κε 

νηθνπκεληθφ ραξαθηήξα. Γη’ απηφ θαη ρξεηάδεηαη, ζπκπιήξσζε, απηέο ηηο θξίζηκεο 

ψξεο γηα ην έζλνο καο, φπνπ θαη πάιη ηα ζχλλεθα ππθλψλνπλ απεηιεηηθά, λα 

εδξαηψζνπκε ηελ ελφηεηά καο θαη ηελ θνηλσληθή καο ζπλνρή δηαηεξψληαο ζην 



αθέξαην ηελ αίζζεζε ηνπ ζπιινγηθνχ καο ρξένπο, ψζηε λα δηαζθαιίζνπκε «εο αεί» 

ηελ εζληθή καο αμηνπξέπεηα θαη αθεξαηφηεηα.  

   Ο θ. Πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο, ζηελ αληηθψλεζή ηνπ θαη ζε κηα βαξπζήκαληε 

νκηιία, πνπ απέπλεε γλψζε ηζηνξηθνχ βάζνπο θαη πνιηηηθήο παηδείαο, αξρηθά 

αλαθέξζεθε ζηελ εγεηηθή πξνζσπηθφηεηα ηνπ Νηθνιάνπ Λνχζε θαη ζηνλ ξφιν πνπ 

δηαδξακάηηζε ε Δπαλάζηαζε ηνπ 1878 αιιά θαη γεληθφηεξα ε εμέγεξζε ησλ Διιήλσλ 

ηεο Μαθεδνλίαο ζην λα αλαζεσξεζνχλ νη φξνη ηεο Σπλζήθεο ηνπ Αγίνπ Σηεθάλνπ 

πνπ έπιεηηαλ ηα εζληθά καο ζπκθέξνληα. Έηζη, ηφληζε πσο ε Δμέγεξζε ηνπ 

Κνιηλδξνχ σο επηκέξνπο έθθξαζε ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ Οιχκπνπ απνηέιεζε ην 

πξννίκην ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα θαη ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, πνπ νδήγεζαλ 

ηειηθά ζηελ πνιππφζεηε έλσζε ηεο Μαθεδνλίαο κε ηελ ειεχζεξε Διιάδα. Σηε 

ζπλέρεηα αλέιπζε δηεμνδηθά ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηε ζχλαςε θαη απνδνρή κηαο 

ζπκθσλίαο κε ηε FYROM, πνπ ζα εμαιείθεη θάζε ίρλνο αιπηξσηηζκνχ, πνπ, φπσο κε 

θξπζηάιιηλε δηαχγεηα εμήγεζε, πεξηιακβάλεη ηξεηο δηαζηάζεηο: α) ην φλνκα δελ 

κπνξεί λα ππνλνεί αιιαγή ζπλφξσλ, β) ην φλνκα απηφ δελ λνείηαη λα παξαπέκπεη ζε 

εζλφηεηα εθηφο ησλ ζπλφξσλ θαη γ) ην φλνκα επίζεο δελ κπνξεί λα παξαπέκπεη ζε 

γιψζζα εθηφο ησλ ζπλφξσλ πνπ ζα έζεηε θαη ζα δηεθδηθνχζε κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα.  

Τέινο, έζηεηιε απζηεξφ κήλπκα ζηελ Τνπξθία ιέγνληαο πσο νη ζρέζεηο θηιίαο θαη 

θαιήο γεηηνλίαο αιιά θαη ε δηαζθάιηζε ηεο επξσπατθήο ηεο πξννπηηθήο απαηηνχλ 

ζεβαζκφ ηνπ δηεζλνχο θαη επξσπατθνχ δηθαίνπ, φπσο  θαη πιήξε ζεβαζκφ ηεο 

ζπλζήθεο ηεο Λσδάλεο, πνπ δελ αλαζεσξείηαη νχηε επηθαηξνπνηείηαη θαη πξνπαληφο 

δελ αθήλεη ίρλνο «γθξίδσλ δσλψλ», παξά κνλάρα «γθξίδεο ζθέςεηο», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ππνγξάκκηζε. Ύζηεξα απφ απηήλ ηελ ηειεηή ν πξφεδξνο παξαθάζηζε 

ζε γεχκα, φπσο θαη νη ινηπνί επίζεκνη πξνζθεθιεκέλνη, πνπ  παξέζεζε ν δήκνο πξνο 

ηηκήλ ηνπο ζην θέληξν «Τα Πεχθα».   

   Κιείλνληαο, ν θ. Γήκαξρνο αηζζάλεηαη ηελ αλάγθε λα επραξηζηήζεη φινπο 

αλεμαηξέησο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ επηηπρία ηεο δηνξγάλσζεο, είηε πξφθεηηαη 

γηα ην ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ θαη ηνπο ππεχζπλνπο αληηδεκάξρνπο ηνπ Γήκνπ καο, 

είηε πξφθεηηαη γηα ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο ηεο Πηεξίαο, είηε γηα ηνπο δηεπζπληέο ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο πξνέδξνπο ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ πνπ είραλ 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ φιε εθδήισζε. Δίλαη θαλεξφ φηη ν ενξηαζκφο ηεο επεηείνπ 

γηα ηα 140 ρξφληα απφ ηελ «Αληαξζία» ηνπ Κνιηλδξνχ δελ απνηειεί απιψο κηα 

ηζηνξηθή εζηκνηππηθή απφδνζε ρξένπο γηα ηνπο αγσληζηέο ηεο, αιιά ηελ θαζηζηά 

απηνλφεηα έλα επηθαηξηθφ θαη δηαρξνληθφ γεγνλφο κείδνλνο ζεκαζίαο, αθνχ αθφκε 

παξακέλνπλ «αλνηρηά δεηήκαηα» ζηνλ ρψξν ηεο πνιχπαζεο Μαθεδνλίαο καο. Τέινο, 

ην ίδην ην γεγνλφο, αθνχζηα αιιά απνθαζηζηηθά, απνηειεί, φπσο θαη άιια, ζπλεθηηθφ 

ζηνηρείν γηα αξκνληθή ζπλχπαξμε θαη  πνιχκνξθε ζπλεξγαζία φπσο θαη γηα ηε 

ζθπξειάηεζε ηζρπξψλ δεζκψλ ζηα δηάθνξα δηακεξίζκαηα ηνπ δήκνπ καο, αθνχ ε 

θνηλή ζπκκεηνρή θαη ζπλαληίιεςε πνπ δηακνξθψλεηαη εμαιείθεη ή αίξεη 

πξνθαηαιήςεηο θαη ηνπηθηζηηθνχ ραξαθηήξα δπζρέξεηεο, νη νπνίεο  ζα εκπφδηδαλ ηελ 

θνηλή καο πνξεία γηα αλάπηπμε θαη επεκεξία. 
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