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Φίλες και φίλοι, 

 

Η 28η Οκτωβρίου είναι ένα ορόσημο.  

 

Μια ιδιαίτερα σημαντική γιορτή. Μια σημαντική ημέρα.  

 

Είναι μια ακόμη ξεχωριστή σελίδα στην ένδοξη ιστορία μας. 

 

Είναι η ημέρα που είπαμε για μια ακόμη φορά «ΟΧΙ» στους επίδοξους κατακτητές 

μας.  

Είναι η ημέρα που σταθήκαμε αγέρωχοι ως Έλληνες.  

 

Που αντιμετωπίσαμε με θάρρος μια ακόμη εχθρική επιβουλή.  

Που υπερασπιστήκαμε την Ελευθερία μας. 

Που με ομόνοια αγωνιστήκαμε και νικήσαμε την τότε κραταιά φασιστική Ιταλία. 

 

Μεταμορφωσιώτισσες και Μεταμορφωσιώτες, 

 

H Ελευθερία δεν υπήρξε ποτέ δεδομένη για το Λαό μας.  

Ποτέ δεν ήταν ή είναι αυτονόητη. 

 

Οι Έλληνες διαχρονικά πολεμούν για την διεκδίκηση και υπεράσπισή της. 

 

Το δέντρο της Ελευθερίας έχει ποτιστεί χιλιάδες φορές, εδώ και χιλιάδες χρόνια, με 

το αίμα μας. 

 

Η Ελλάδα μπορεί κατά καιρούς να σκλαβώθηκε. Οι Έλληνες ποτέ. 

 

Ποτέ δε σκύψαμε το κεφάλι.  

Ποτέ δεν φοβηθήκαμε να αγωνιστούμε.  
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Να πολεμήσουμε.  

Να ορθώσουμε το ανάστημά μας.  

Να σταθούμε απέναντι ακόμη και σε αυτοκρατορίες.  

Να καταρρίψουμε μύθους. 

 

Και στην περίπτωση του πολέμου του 40’ να νικήσουμε τους Ιταλούς.  

 

Μια υπερδύναμη της εποχής. Με πολλαπλάσιο στρατό και ζωτικό μέρος του 

γερμανικού Άξονα. 

 

Μια νίκη η οποία σκόρπισε ελπίδα σε όλη την υφήλιο.  

Μια νίκη που κατέδειξε ότι ο φασισμός και κατά συνέπεια ο ναζισμός δεν είναι 

ανίκητοι. 

Μια νίκη που απέδειξε τι μπορούν να πετύχουν οι Έλληνες, όταν είναι μαζί. 

 

Με ομοψυχία και ενότητα. 

 

Συνδημότισσες και συνδημότες, 

 

Ως Έλληνες δεν είμαστε ένα τυχαίο έθνος.  

 

Πάντοτε καταφέρνουμε, ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, όχι απλά να επιβιώνουμε 

αλλά να διαπρέπουμε. 

 

Να επιστρέφουμε πιο δυνατοί, πιο πεισμωμένοι, πιο αποφασιστικοί.  

 

Αρκεί να είμαστε μαζί. Αρκεί να είμαστε μια γροθιά. 

 

Όπως κάνουμε και τώρα. Σιγά σιγά μετά από έντεκα ολόκληρα χρόνια κρίσης. 
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Το ίδιο συμβαίνει και με τη Μεταμόρφωση. Από την πρώτη στιγμή μαζεύουμε τα 

«θέλω» και τα «πρέπει» σας και τα δρομολογούμε. 

 

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σημαντικές πρωτοβουλίες, με μοναδικό κριτήριο τις 

ανάγκες και την καθημερινότητά σας. 

 

Μαζί -και μόνο μαζί- μπορούμε να πετύχουμε και θα πετύχουμε ώστε η 

Μεταμόρφωση να γυρίσει σελίδα.  

 

Να γίνει Δήμος πρώτης γραμμής.  

Να γίνουμε πρότυπο. 

 

Φίλες και φίλοι, 

Αγαπητοί Γονείς, 

 

Προτεραιότητα και γνώμονας μας σε αυτή την προσπάθεια είναι τα παιδιά σας. Τα 

παιδιά μας.  

 

Οι μαθητές που θα παρελάσουν σήμερα και μας κάνουν υπερήφανους.  

 

Άξιοι συνεχιστές σας.  

Άξιοι συνεχιστές της Ελλάδας και των Ελλήνων.  

Το παρόν και το μέλλον της Μεταμόρφωσης και της πατρίδας μας. 

 

Μια γενιά για την οποία έχουμε και έχετε κάθε λόγο να είστε υπερήφανοι. 

Μια γενιά που αξίζει να βρει ένα καλύτερο αύριο.  

Μια γενιά στην οποία οφείλουμε να κληροδοτήσουμε ένα ευοίωνο μέλλον. 

 

Σήμερα λοιπόν είναι μια ξεχωριστή ημέρα, όχι μόνο ιστορικά αλλά και συμβολικά.  

 

Λέμε «Όχι» στην οπισθοδρόμηση.  
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Λέμε «Όχι» στην απραξία.  

Λέμε «Όχι» στο «εγώ» και βάζουμε πάνω από όλα το «εμείς». 

 

Και μαζί χαράζουμε πορεία για μια καλύτερη Μεταμόρφωση.  

 

Με όραμα και σχέδιο.  

Με δράσεις.  

Με έμφαση στα προβλήματα και στην αντιμετωπισή τους. 

 

Με πρότυπο και παράδειγμα τις αξίες, την αγωνιστικότητα, το θάρρος, την ομόνοια 

και την αποφασιστικότητα των αγωνιστών του 40’.  

 

Και με το βλέμμα στραμμένο στα παιδιά μας που σύντομα θα παρελάσουν. 

 

Λέγοντας ένα μεγάλο «Ναι» στην πρόοδο και στις πανανθρώπινες αξίες που η 

σημερινή ημέρα φέρει. 

 

Ημέρα μνήμης και τιμής. Ημέρα δέσμευσης.  

 

Μνήμης για τους ήρωες του παρελθόντος.  

Και δέσμευσης να πασχίσουμε να είμαστε αντάξιοί τους. 

 

Ας είναι λοιπόν η 28η Οκτωβρίου η ημέρα που η θύμησή της αυξάνει τις αντοχές μας 

για το παρόν και μέλλον.  

 

Για τον Μαραθώνιο της Ζωής. 

 

Σας ευχαριστώ... 

 


