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Ρςξ Νιμό Μεοό ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ ποαγμαςξπξιήθηκε εκδήλχρη μμήμηπ 
ςχμ περόμςχμ ςχμ Γαλλικώμ ρςοαςεσμάςχμ ρςξ Λακεδξμικό Λέςχπξ καςά 
ςξμ Α’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ. Ρςημ εκδήλχρη παοαβοέθηκαμ ξ Δήμαουξπ 
Αμσμςαίξσ κ. Λάκηπ Θχρητίδηπ, ξ Γάλλξπ Οοόνεμξπ ρςη Ηερραλξμίκη κ. 
Christian Thimonier, ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ Ο.Δ. Τλώοιμαπ κ. Δημήςοηπ 
Ζλιάδηπ, ξ Οοόεδοξπ ςηπ ξπικήπ Ιξιμόςηςαπ Νιμξύ μεοξύ κ. Μικόλαξπ 
Υάρξπ και εκποόρχπξι ςχμ ρςοαςιχςικώμ αουώμ και ςχμ τξοέχμ ςηπ 
πεοιξυήπ.  

Ρςημ εκδήλχρη μμήμηπ ρσμμεςείυε άγημα ςξσ ελλημικξύ ρςοαςξύ, πξσ 
απέδχρε ςιμέπ και ρςοαςιχςική μπάμςα πξσ παιάμιρε ςξσπ εθμικξύπ ύμμξσπ 
ςηπ Δλλάδαπ και ςηπ Γαλλίαπ. Υαιοεςιρμξύπ για ςημ ημέοα απηύθσμαμ ξ 
Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ, ξ Γάλλξπ Οοόνεμξπ, ξ Αμςιπεοιτεοειάουηπ, ξ 
Οοόεδοξπ ςηπ ξπικήπ Ιξιμόςηςαπ, εμώ ςξ ρσμςξμιρμό ςηπ εκδήλχρηπ είυε ξ 
Διεσθσμςήπ ςξσ ρυξλείξσ, κ. Οοόδοξμξπ Γεχογιάδηπ. 

Λεςά ςξσπ υαιοεςιρμξύπ ςχμ επιρήμχμ, απξκαλύτθηκε αμαμμηρςική 
πιμακίδα πξσ αμαοςήθηκε ρςημ είρξδξ ςξσ κςηοίξσ ςξσ Δημξςικξύ Ρυξλείξσ 
ςξσ Νιμξύ Μεοξύ, πξσ καςά ςξμ Α’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ υοηριμξπξιήθηκε χπ 
Μξρξκξμείξ για ςα Γαλλικά Ρςοαςεύμαςα. Ζ πιμακίδα πξσ αμαοςήθηκε από 
ςξ Δήμξ Αμσμςαίξσ και ςξ Γεμικό Οοξνεμείξ ςηπ Γαλλίαπ ρςη Ηερραλξμίκη 
αμαγοάτεςαι «ΡΞΣΡ ΓΑΚΚΞΣΡ ΡΠΑΘΩΔΡ ΖΡ ΡΠΑΘΑΡ ΖΡ ΑΜΑΞΚΖΡ 
ΟΞΣ ΔΓΘΜΑΜ ΔΔΙΞΘ ΩΡ ΡΣΛΛΑΥΞΘ ΙΑΘ ΤΘΚΞΘ ΡΞ ΝΘΜΞ ΜΔΠΞ 1915 – 1918».  

Ζ εκδήλχρη ρσμευίρςηκε εμςόπ ςξσ κςηοίξσ ςξσ Δημξςικξύ Ρυξλείξσ ςξσ 
Νιμξύ Μεοξύ, όπξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ξμιλία ςξσ Γιώογξσ Υοηρςίδη, 
Δπίκξσοξσ Ιαθηγηςή ςξσ μήμαςξπ Βαλκαμικώμ Ρπξσδώμ Τλώοιμαπ για ςημ 
παοξσρία ςχμ Γαλλικώμ ρςοαςεσμάςχμ ρςξ Νιμό Μεοό και ςημ εσούςεοη 
πεοιξυή. Δύξ υξοχδίεπ, μία γαλλική και η υξοχδία ςξσ «Αμύμςα» 
ποόρτεοαμ ρςξσπ ρσμμεςέυξμςεπ μελχδικέπ ρςιγμέπ, εμώ ρςξ υώοξ 
τιλξνεμήθηκε τχςξγοατική έκθερη με θέμα ςημ πεοίξδξ ςξσ Α’ Οαγκξρμίξσ 
Οξλέμξσ και ςημ παοξσρία ςχμ Γαλλικώμ ρςοαςεσμάςχμ. 

Λεςά ςη λήνη ςηπ εκδήλχρηπ ξι ρσμμεςέυξμςεπ επιρκέτθηκαμ ςη Καξγοατική 
Ρσλλξγή ςξσ Νιμξύ Μεοξύ και ρςη ρσμέυεια ξ Δήμαουξπ Αμσμςαίξσ παοέθερε 
δενίχρη ρςημ αίθξσρα ςξσ Ιξιμξςικξύ Ιαςαρςήμαςξπ Νιμξύ Μεοξύ. 

ξ μήμσμα πξσ έρςειλε ξ δήμαουξπ ρυεςίρςηκε με ςη ρημεοιμή καςάρςαρη 
ςηπ Δλλημικήπ και ςηπ Οαγκόρμιαπ ξικξμξμίαπ, καθώπ και με ςη ρςάρη ςηπ 
Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. «Το όπαμα σηρ Ετπώπηρ σηρ Αλληλεγγύηρ έχει απχίςει 
και ξεθωπιάζει» ςόμιρε υαοακςηοιρςικά, αματεοόμεμξπ ρςημ αποξθσμία 



λήφηπ απξτάρεχμ για ςημ ποξρςαρία και θχοάκιρη ςηπ Δλλημικήπ και κας’ 
επέκςαρη ςηπ Δσοχπαψκήπ ξικξμξμίαπ. Ρςξμ Α΄ και ςξ Β΄ Οαγκόρμιξσπ 
Οξλέμξσπ η Δλλάδα ρςάθηκε με θάοοξπ ρςξ πλεσοό ςχμ δημιξσογικώμ 
δσμάμεχμ ςηπ Δσοώπηπ, πληοώμξμςαπ βαού τόοξ αίμαςξπ. Ρςη ρημεοιμή 
καςάρςαρη επιβάλλξμςαι ποχςξπξοιακέπ πξλιςικέπ και γεμμαίεπ πξλιςικέπ 
απξτάρειπ για μα ρχθεί ςξ εσοχπαψκό ξικξδόμημα. Ζ Γαλλία έυει ςξ 
σπόβαθοξ για μα απξςελέρει ςημ ποχςξπξοιακή δύμαμη πξσ θα 
ρσμπαοαρύοει όλξσπ ςξσπ εσοχπαψκξύπ λαξύπ ρςημ αμάπςσνη, ςημ 
αλληλεγγύη και ςημ απξρόβηρη ςξσ κιμδύμξσ, εμόπ κιμδύμξσ πξσ δεμ είμαι 
μόμξ ξικξμξμικόπ. 
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ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΦΟΤ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ, κ. ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΗΥΙΔΗ 

 

Λακοόυοξμη παοάδξρη τιλίαπ ρσμδέει ςξμ ςόπξ μαπ με ςη Γαλλία. Λία τιλία 

πξσ έυει βαθιέπ ιρςξοικέπ οίζεπ και –ελπίζχ- μελλξμςική ποξξπςική.  

Κόγχ ςηπ παλιάπ τιλίαπ πξσ ρσμδέει ςξμ ςόπξ μαπ με ςξσπ Γάλλξσπ, δεμ 

σπξδέυξμαι ςξμ Γάλλξ Οοόνεμξ απλώπ χπ τίλξ. Μξιώθχ όςι αμςαμώμξσμε 

δύξ παλιξί τίλξι, πξσ έυξσμ πξλλά μα πξύμε. Δύξ παλιξί τίλξι, πξσ η 

πξοεία ςξσ εμόπ επηοέαρε ςημ πξοεία ςξσ άλλξσ. 

Ζ ιρςξοία ςξσ κςηοίξσ πξσ τιλξνεμεί ςη ρημεοιμή εκδήλχρη μμήμεπ, 

μαοςσοά ςη ρύμδερη ςξσ ςόπξσ με ςξ Γαλλικό έθμξπ. Γμχοίζεςε όςι ςξ 

ρυξλείξ ςξσ Νιμξύ Μεοξύ, απξςελεί έμα από ςα αουιςεκςξμικά ρςξλίδια ςηπ 

πεοιξυήπ μαπ. Όμχπ ασςό πξσ ςξ κάμει ποαγμαςικά ρημαμςικό, μαζί με ςημ 

αουιςεκςξμική ςξσ ανία, είμαι και η ιρςξοία ςξσ. Ιαι έμα κξμμάςι ςηπ ιρςξοίαπ 

ςξσ ρσμδέεςαι με ςξμ Α’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ και ςη λειςξσογία ςξσ χπ 

Μξρξκξμείξσ ςχμ Γαλλικώμ ρςοαςεσμάςχμ. 

ξ ίδιξ ιρυύει και με ςξ Νιμό Μεοό. Λία ζχμςαμή και δοαρςήοια Ιξιμόςηςα 

ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ, πξσ η ιρςξοία ςηπ είμαι ρσμδεδεμέμη με ςα Γαλλικά 



ρςοαςεύμαςα και ςξμ Α’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ. Ήςαμ γμχρςό ςξ μεςαλλικό μεοό 

ςξσ Νιμξύ Μεοξύ, αλλά ςα Ρσμμαυικά Ρςοαςεύμαςα εγκαςέρςηραμ ςημ ποώςη 

μξμάδα εμτιάλχρηπ ρςξ Νιμό Μεοό. 

Τσρικά, δεμ είμαι μόμξ ςξ Νιμό Μεοό, αλλά ξλόκληοη η πεοιξυή μαπ πξσ έυει 

επηοεαρςεί από ςημ πεοίξδξ εκείμη, με κσοίαουξ γμώοιρμα ςα υάλκιμα 

πμεσρςά, πξσ υαοακςηοίζξσμ ςημ ςξπική μξσρική μαπ παοάδξρη. Γμχοίζεςε 

όςι η πεοιξυή ςξσ Δήμξσ Αμσμςαίξσ είμαι αμπελξσογική και παοάγει πξιξςικά 

κοαριά. Δίμαι έμα ακόμη κξιμό μαπ ρημείξ. 

Ασςό όμχπ πξσ μαπ ρσμδέει πεοιρρόςεοξ είμαι ξι κξιμξί αγώμεπ για 

ελεσθεοία! Ρςξμ Α’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ κξιμξί αγώμεπ, μάυεπ ρώμα με ρώμα, 

με αμςιπάλξσπ ςιπ δσμάμειπ ςξσ Άνξμα. Ρςξμ Β’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ αγώμεπ 

εμάμςια ρςιπ ταριρςικέπ δσμάμειπ. Δίμαι γμχρςό όςι η Δλλάδα και η Γαλλία 

αμςιρςάθηκαμ ρςιπ δσμάμειπ ςξσ ταριρμξύ και κέοδιραμ ςημ ελεσθεοία ςξσπ. 

Ρήμεοα η Δλλάδα και η Δσοώπη δίμξσμε έμαμ άλλξ αγώμα, ρςα υαοακώμαςα 

ςηπ διεθμξύπ ξικξμξμικήπ κοίρηπ, εμάμςια ρςξσπ διεθμείπ κεοδξρκόπξσπ. 

Ρςξμ αγώμα ασςό, εμείπ ξι Έλλημεπ, έυξσμε μξιώρει πξλλέπ τξοέπ 

εκςεθειμέμξι. Ζ αμςίδοαρη ςηπ Δσοώπηπ δεμ είμαι ασςή πξσ πεοιμέμαμε. 

Ιαμείπ δεμ ιρυσοίζεςαι όςι δεμ έγιμαμ λάθη. Αλλά ξι καθσρςεοήρειπ ρςη λήφη 

απξτάρεχμ και η αποξθσμία ρςημ παοξυή βξήθειαπ, δεμ δείυμξσμ ςημ 

Δσοώπη ςηπ Αλληλεγγύηπ.  

Ιαμείπ δεμ ιρυσοίζεςαι όςι πεοιμέμξσμε αμςαπόδξρη για ςξ βαού τόοξ 

αίμαςξπ πξσ έυξσμ δώρει ξι Έλλημεπ καςά ςξμ Α’ και Β’ Οαγκόρμιξ Οόλεμξ. 

Ήμαρςαμ και πιρςεύχ θα είμαρςε πάμςα ρςξ πλεσοό ςχμ δημιξσογικώμ 

δσμάμεχμ ςηπ Δσοώπηπ. 

Όμχπ ςξ όοαμα ςηπ εμχμέμηπ Δσοώπηπ έυει αουίρει και νεθχοιάζει. ξ 

όοαμα ςηπ Δσοώπηπ ςηπ αλληλεγγύηπ και ςηπ ρσμαδέλτχρηπ ςχμ λαώμ, 

δείυμει μα έυει εγκαςαλειτθεί. 

Ρςη θέρη ςχμ ξοαμάςχμ ασςώμ βλέπξσμε ςημ πεοιυαοάκχρη. ξ κλείριμξ 

ςχμ Δσοχπαψκώμ λαώμ ρςξ καβξύκι ςξσπ. 

Ξ κίμδσμξπ είμαι μεγάλξπ εάμ ρςημ Δσοώπη επικοαςήρξσμ ξι λξγικέπ ςηπ 

μιζέοιαπ και ςηπ πεοιυαοάκχρηπ. Εξύμε ρε δύρκξλεπ επξυέπ, ξι λξγιρςέπ 

αρκξύμ πξλιςική και ξι πξλιςικξί έυξσμ μπει ρςξ πεοιθώοιξ. 

Ζ Γαλλία είμαι έμα από ςα μεγάλα έθμη ςηπ Δμχμέμηπ Δσοώπηπ και έυει 

μεγάλη παοάδξρη ρςημ ποχςξπξοία. Οιρςεύχ όςι είμαι ιρςξοική εσκαιοία μα 

μπει μποξρςά και μα καθξοίρει ςιπ μελλξμςικέπ ενελίνειπ ρςημ Δσοώπη. 



Οεοιμέμξσμε μα ρημάμει ςξ ράλπιρμα για ςξσπ ρημεοιμξύπ αγώμεπ. Αγώμα 

για κξιμχμική εσημεοία. Αγώμα για επαματξοά ςηπ πξλιςικήπ, με ςημ σφηλή 

ςηπ έμμξια. Αγώμα μα κοαςηθεί η Δσοώπη ρςξ ύφξπ ςχμ πεοιρςάρεχμ. Ρε 

ασςξύπ ςξσπ αγώμεπ θέλξσμε μα είμαρςε μαζί και έυξσμε απξδείνει όςι ρςξ 

ςέλξπ βγαίμξσμε μικηςέπ. 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΛΛΟΤ ΠΡΟΞΕΝΟΤ, κ. CHRISTIAN THIMONIER 
 
Δίμαι ιδιαίςεοα υαοξύμεμξπ πξσ βοίρκξμαι μαζί ραπ ρε έμαμ ςόπξ ιρςξοικό, 
πξσ μαοςσοά ςιπ διαυοξμικέπ και τ8λικέπ ρυέρειπ ςχμ δύξ λαώμ. 
Όπχπ αμαγοάτεςαι ρςημ πιμακίδα πξσ ςξπξθεςήραμε ρςξ ρυξλείξ -πξσ 
κάπξςε είυε απξςελέρει Γαλλικό ρςοαςιχςικό Μξρξκξμείξ- ξι κάςξικξι ςξσ 
Νιμξύ Μεοξύ σπξδέυθηκαμ καςά ςη διάοκεια ςξσ Α΄ Οαγκξρμίξσ Οξλέμξσ 
ςξσπ Γάλλξσπ ρςοαςιώςεπ ςηπ Ρςοαςιάπ ςηπ Αμαςξλήπ, χπ ρύμμαυξσπ και 
τίλξσπ. 
Όπχπ και ςόςε, μα είρςε βέβαιξι, όςι η Γαλλία παοαμέμει και θα ρσμευίρει μα 
παοαμέμει δίπλα ρςξμ Δλλημικό λαό. 
έλξπ, επιθσμώ μα εσυαοιρςήρχ ςξμ Δήμαουξ Αμσμςαίξσ, κ. Θχακείμ 
Θχρητίδη και ςξσπ ρσμεογάςεπ ςξσ, γι’ ασςή ςημ ςόρξ ρπξσδαία 
ποχςξβξσλία, πξσ είμαι ρίγξσοξπ όςι θα τέοει πξλλξύπ Γάλλξσπ ςξσοίρςεπ 
ρε αμάμμηρη ςχμ ποξγόμχμ ςξσπ πξσ πξλέμηραμ δίπλα ρςξσπ ρσμμάυξσπ 
Έλλημεπ για ςημ Δλεσθεοία και ςημ Διοήμη. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 


