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ΟΜΗΛΗΑ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΩΝ & ΘΡΑΚΩΝ 

ΠΑΠΑΓΟΤ-ΥΟΛΑΡΓΟΤ Κ. ΗΩΑΝΝΟΤ ΥΑΣΕΖ 

ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΣΔΛΔΣΖΝ ΣΩΝ ΑΠΟΚΑΛΤΠΣΖΡΗΩΝ 

ΣΟΤ ΑΝΓΡΗΑΝΣΟ ΣΟΤ ΒΑΗΛΔΩ ΦΗΛΗΠΠΟΤ ΣΟΤ Β’ 

ΘΔΜΔΛΙΩΣΟΤ ΣΟΤ 2
ΟΤ

 ΚΟΗΝΟΤ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΩΝ 

 

Κύξηε………. 

Κπξίεο θαη Κύξηνη, 

 

Πνιινί κε εξώηεζαλ: 

Γιαηί ηοιαύηη ηιμή δια ηον Βαζιλέα ηηρ Μακεδονίαρ Φίλιππο ηον Β’; 

Πξνο θαιπηέξαλ θαηαλόεζηλ άξμνκαη από ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ, θαηαζηξνθηθνύ 

δηα ηελ Διιάδαλ, εκθπιίνπ πνιέκνπ (431-404π.ρ.). 

Ο πξνθιεζείο δηα ηνπ πνιέκνπ απηνύ βαζύο θινληζκόο, απνδηάξζξσζηο, 

απνζάζξσζηο θαη θαηαβαξξάζξσζηο ησλ πάλησλ, ζπλεηέιεζαλ ώζηε αη Αζήλαη θαη ε 

πάξηε λα ράζνπλ ηελ εγεηηθήλ ησλ ζέζηλ εηο ηνλ Μεζνγεηαθόλ ρώξνλ κε απνηέιεζκα λα 

θαηαιήμνπλ εηο ηελ επαίζρπληνλ θαη επώδπλνλ Αληαιθίδεηνλ Δηξήλελ (386π.ρ.), [έξγνλ 

αηζρξόλ θαη αλόζηνλ θαηά ηνλ ΠΛΑΣΩΝΑ] θαη ηνλ Πεξζηθόλ ρξπζόλ ειέγρνληα ηα πάληα 

εηο ηελ Διιάδαλ. 

Η θαηάζηαζηο απηή δηεηεξήζε κέρξηο όηνπ ην θαζ’όια Διιεληθόλ λένλ ζθξηγειόλ 

Βαζίιεηνλ ηεο Μαθεδνλίαο αλέιαβελ ηελ εγεζίαλ ηνπ Διιεληζκνύ θαη έθαλε ηελ Διιάδαλ 

μεγαλόηοξον γέθςπαν δηα ηεο νπνίαο ν κεγαιεηώδεο Διιεληθόο πνιηηηζκόο θαη ε 

αζάλαηνο Διιεληθή Γιώζζα δηεδόζεζαλ θαη επεθξάηεζαλ επί 300 ζρεδόλ ρξόληα εηο ηελ 

αλαηνιήλ, κέρξηο ησλ ΙΝΓΙΩΝ. 

Η Ιζηνξία δελ έρεη άιιν γεγνλόο ηόζνλ θαηαπιεθηηθόλ. Τπήξμε ηόηε ην ηέινο κηαο 

επνρήο θαη ε αξρή κηαο ΝΔΑ παλαλζξσπίλεο ηζηνξίαο. 

Θεκειησηήο απηνύ ηνπ κεγαιεηώδνπο επηηεύγκαηνο είλαη ν Βαζηιεύο ηεο Μαθεδνλίαο 

Φίιηππνο ν Β’, ηνπ νπνίνπ ηνλ αλδξηάληα απνθαιύπηνκελ ζήκεξνλ. 

Ο Φίιηππνο είλαη ζπλερηζηήο ηεο δπλαζηείαο ησλ Αξγεαδώλ, κε πξώηνλ ηνλ εμ 

Άξγνπο Κάξαλνλ (813-785π.ρ.). Ήην πηόο ηνπ Ακύληα ηνπ Γ’ θαη ηεο πξηγθηπίζζεο 

Δπξπδίθεο ηνπ νίθνπ ησλ Βαθρηάδσλ ηεο Κνξίλζνπ. 

Δηο ηελ γεληθήλ κόξθσζίλ ηνπ πεξηειακβάλνλην νη ζεζαπξνί ηνπ Διιεληθνύ 

πλεύκαηνο, ε Αηηηθή δηάιεθηνο ηελ νπνίαλ θαη θαζηέξσζελ εηο ηελ Μαθεδνλίαλ, θαζώο θαη 

ε εμαίξεηνο εκπεηξία πνπ απέθηεζελ θαηά ηελ εηο ειηθίαλ 15 εηώλ ηξηεηήλ νκεξίαλ ηνπ εηο 

ηελ Θήβαλ, εθπαηδεπζείο ππό ησλ κεγαινθπώλ εηο ηα ζηξαηησηηθά θαη νξγαλσηηθά ζέκαηα 

Θεβαίσλ ΔΠΑΜΔΙΝΩΝΣΑ θαη ΠΑΜΔΝΗ. 

Όκσο ε αδήξηηνο αλάγθε λα απνθηήζε έμνδνλ εηο ηελ ζάιαζζαλ ηνλ έθεξελ εηο 

ζύγθξνπζηλ κε ηνπο λνηίνπο Έιιελαο, θπξίσο όκσο κε ηνπο Αζελαίνπο, ην ηέινο ηεο 

νπνίαο ήην ε ΜΑΥΗ ΣΗ ΥΑΙΡΩΝΔΙΑ ησ 338 π.Υ., θαη ε νπνία απνηειεί οπόζημον 

ειρ ηην Δλληνικήν ιζηοπίαν και ηην παγκόζμιον ιζηοπικήν εξέλιξιν. 

Μεηά ηελ κάρελ ν Φίιηππνο δελ παξεζύξζε από ηελ κέζελ ηεο λίθεο, αιιά έθαλε ην 

παλ δηα λα κε ηαπεηλώζεη ηνπο Αζελαίνπο, ηνπο νπνίνπο θαη ήζειελ ζπλεξγάηαο θαη όρη 

ππνηειείο. Αληί ηνπ Μαθεδνληθνύ ζηξαηνύ έθζαζελ εηο ηαο Αζήλαο ν αηρκάισηνο ηεο 
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κάρεο ξήησξ Γημάδηρ κε πξνηάζεηο εηξήλεο ιίαλ επλντθάο θαη κε αλακελνκέλαο ππό ησλ 

Αζελαίσλ, νη νπνίνη θαη ηαο απεδέρζεζαλ, δηόηη επηπιένλ εθξάηεζαλ ΣΗΝ ΓΗΛΟΝ, ΣΗΝ 

ΑΜΟΝ, ΣΗΝ ΙΜΒΡΟΝ, ΣΗΝ ΛΗΜΝΟΝ, ΣΗΝ ΚΤΡΟΝ ΚΑΙ ΣΟΝ ΩΡΩΠΟΝ. Γελ 

ήιζελ θαλ εηο ηαο Αζήλαο, αιιά απέζηεηιελ ηελ ηέθξαλ ησλ πεζόλησλ Αζελαίσλ κε ηνλ 

πηόλ ηνπ Αιέμαλδξνλ θαη απειεπζέξσζε ηνπο 2000 αηρκαιώηνπο ηεο κάρεο άλεπ ιύηξσλ. 

Δλ ζπλερεία απνδεηθλύσλ δηα κίαλ εηζέηη θνξάλ ηελ δηπισκαηηθήλ θαη πνιηηηθήλ ηνπ 

ηθαλόηεηα θαη ηδηνθπΐαλ ζπλεθάιεζελ όρη εηο ηελ ΠΔΛΛΑΝ αιιά εηο ηελ Κόξηλζνλ 

Παλειιήληνλ πλέδξηνλ, όπνπ είρε γίλεη θαη ην πξώην Κοινόν ηων Δλλήνων ησ 481π.ρ. 

πξνο αληηκεηώπηζηλ ησλ Πεξζώλ. 

Διρ ηην Κόπινθον έκανε ηην Πανελλήνιον ιδέαν ένζαπκον όπαμα, δηόηη: 

1) Τπεγξάθε γεληθή εηξήλε 

2) Με πξόηαζίλ ηνπ, ε Διιάο πιελ ηεο πάξηεο, θαηέζηε νκνζπνλδία (Κοινόν ηων 

Δλλήνων) 

3) Ο Φίιηππνο αλεθεξύρζε, ζηξαηεγόο απηνθξάησξ ΟΥΙ ηεο Διιάδνο, αιιά ηεο 

ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ εθζηξαηείαο εηο εθαξκνγήλ ηεο θαη’επαλάιεςηλ πξνηάζεσο ηνπ 

Ιζνθξάηνπο: «Μέιισ γαξ ζνη ζπκβνπιεύεηλ πξνζηήλαη ηεο ησλ Διιήλσλ νκνλνίαο θαη ηεο 

επί ηνπο βαξβάξνπο ζηξαηείαο». Άπνςηλ ηελ νπνίαλ εθζύκσο ζπλεκκεξίδνλην, ν Αηζρίλεο, 

ν ζηξαηεγόο Φσθίσλ θαη πιείζηνη άιινη επηθαλείο Αζελαίνη. 

Οι Έλληνερ ηνώθηζαν και εν ζςνεσεία εθαςμαηούπγηζαν. 

Σελ ηδέαλ ηνπ ζα ηελ εθαξκόζνπλ αηώλεο αξγόηεξνλ, ηθαλνί εγέηαη, όπσο ν Ιβάλ ν 

κέγαο, πνπ ήλσζε ηα Ρσζηθά θξαηίδηα θαη έθαλε ηελ Ρσζίαλ παζών ηων Ρωζιών, ν 

Μπίζκαξθ, πνπ ήλσζε ηα γεξκαληθά θξαηίδηα θαη έθαλε ηελ ηζρπξνηάηελ Γεξκαλίαλ, ν 

Καβνύξ ηελ Ιηαιίαλ, νη Άγγινη ην Ηλσκέλνλ Βαζίιεηνλ, κε κεζόδνπο αζπγθξίησο  

ζθιεξνηέξαο κε εθείλαο ηνπ Φηιίππνπ. 

Καη όκσο ην αζύγθξηηνλ απηό έξγνλ πνπ εμειίρζε εηο Δλληνικήν εποποιΐαν, 

ππεηηκήζε θαη εζπθνθαληήζε ακεηξνεπώο από πνιινύο Έιιελαο θαη μέλνπο Ιζηνξηθνύο 

αθελόο, θαη αθεηέξνπ εθαιύθζε από ηελ ΑΝΔΠΔΡΟΝ ΓΟΞΑΝ ηος ςιού ηος Μ. 

Αλεξάνδπος. 

ήκεξνλ Μεγάινη Ξέλνη θαη Έιιελεο Ιζηνξηθνί [Παπαξεγόπνπινο, Νηξνπόλ, 

Νηξόπζελ, αξάληεο, Γνπόξζηλγθηνλ, Καξγάθνο, γηα λα αλαθέξσ ειαρίζηνπο εθ ησλ 

αζρνιεζέλησλ κε ηνλ Φίιηππνλ], απνθαζηζηώληεο ηελ ηζηνξηθήλ αληηθεηκεληθήλ αιήζεηαλ, 

ήξρηζαλ λα απνθαιύπηνπλ ην κέγεζνο ηεο πξνζσπηθόηεηνο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αμησηάηνπ ηέθλνπ ηεο Διιάδνο, πνπ ηηκώκελ ζήκεξνλ, απνθαηλόκελνη, όηη άλεπ ηνπ 

Φηιίππνπ δελ ζα ππήξρε Μ. Αιέμαλδξνο. 

Ο Φίιηππνο δελ ήιζελ πνηέ εηο ηαο Αζήλαο, δηόηη έθαλε ην παλ δηα λα κε ηαπεηλώζεη 

ηνπο Αζελαίνπο θαη ηνπο ππνινίπνπο Έιιελαο. 

Όκσο είλαη εδώ ΗΜΔΡΟΝ δεηώλ θαη πάιηλ ζπλεξγαζίαλ, δηα ηελ πθ’ όισλ ησλ 

Διιήλσλ πξνζηαζίαλ θαη ζσηεξίαλ ηων κλεινών και ηων πεπιμασήηων από αηώλσλ 

Διιεληθώλ ηόπσλ ηηρ Μακεδονίαρ θαη ηηρ Θπάκηρ, αίηηλεο πνιηνξθνύληαη θαη πάιηλ ππό 

πνιπσλύκσλ κλεζηήξσλ, επσθεινπκέλσλ εθ ηεο αμβλςωπίαρ θαη ησλ ζςμθεπόνηων ησλ 

ηζρπξώο θξαηνύλησλ. 

Δίκαη βέβαηνο όηη ηελ θνξάλ απηήλ ζα ζπκκεηάζρνπλ θαη νη Λαθεδαηκόληνη, όπσο 

απέδεημαλ κε ζπζίαο θαηά ηνλ Μαθεδνληθόλ Αγώλαλ, αθήζαληεο εθεί πνιινύο Φξνπξνύο. 

[Δμνρώηαηε θ. Πξόεδξε,] Κπξίεο, Κύξηνη 
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Σα ζεκεξηλά απνθαιππηήξηα ηνπ αλδξηάληνο ν νπνίνο απνηειεί «Άθλον απεηήρ 

μέγιζηον» επεηεύρζεζαλ ράξηο εηο ηελ 8εηή πξνζπάζεηαλ ηνπ πλδέζκνπ Μαθεδόλσλ 

Θξαθώλ Παπάγνπ-Υνιαξγνύ, ηελ θηινηερλήζαζαλ ηνλ αλδξηάληα θα Αζπαζία 

Παπαδοπεπάκη, ην Γεκνηηθόλ πκβνύιηνλ θαη εηο ηνπο θιλομούζοςρ και απίζηοςρ 

πολίηαρ: 

 

Σνλ Γήκαξρνλ Παπάγνπ θ. Βαζίλειον Ξύδην, 

πνπ παξερώξεζελ ηελ παξνύζαλ πεξίνπηνλ ζέζηλ 

 

θαη Σνλ θαιύςαληα πιήξσο ηελ δαπάλελ δηα ηνλ αλδξηάληα 

θαη ηελ δηακόξθσζηλ ηνπ ρώξνπ, εςπαηπίδην αξρηηέθηνλα θύξηνλ Υαπάλαμπον ηάικον. 

 

Ο ύλδεζκνο κεηά κεγίζηεο επγλσκνζύλεο ηνπο αλεθήξπμε επίηηκα κέιε ηνπ, 

απνλέκσλ αλακλεζηηθήλ πηλαθίδα κεηά ηνπ ζρεηηθνύ παπύξνπ εηο έθαζηνλ εμ απηώλ, 

δηόηη: 

«άθλα γαπ οιρ κείηαι απεηήρ μέγιζηα, ηοιρ δε και άνδπερ άπιζηοι πολιηεύοςζι.» 

«Άνδπερ γαπ πόλιρ, ος ηείση οςδέ νήερ ανδπών κεναί.» 

[«Γηόηη όπνπ δίδνληαη κεγάια βξαβεία δηα ηελ αξεηήλ,  

εθεί θαη νη αζρνινύκελνη κε ηα θνηλά είλαη άξηζηνη πνιίηεο.» 

«Πνιίηαη απνηεινύλ ηελ πόιηλ, νύηε ηα ηείρε, νύηε θελά αλδξώλ πνιεκηθά πινία.»] 

 

Ανειπείν δέ ηάρ ηιμάρ ηην ΗΓ’ Ζλίος μηνόρ Αςδςναίος  ,ΒΖ’. 

 


