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Έλληνες και Φιλέλληνες όπου γης, 

 

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα τιμής στους Ήρωες του ’21 που σήκωσαν το λάβαρο της 

Επανάστασης ενάντια σε έναν αριθμητικά υπέρτερο εχθρό. Είναι ημέρα τιμής σε έναν 

λαό που ύψωσε το ανάστημά του μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς σε μια αυτοκρατορία με 

μοναδικό όραμα την Ελευθερία, την Δημοκρατία, την εθνική Ανεξαρτησία. 

Οι Έλληνες όπου γης, αναγνωρίζουμε το ιστορικό μας χρέος απέναντι στους Αγωνιστές 

της Λευτεριάς. Στο αθάνατο πνεύμα τους, που δεν λογάριασε προσωπικές θυσίες, 

χρωστούμε την ελεύθερη Πατρίδα. 

Η  διπλή εορτή, της έναρξης του Αγώνα της Ανεξαρτησίας και του Ευαγγελισμού της 

Υπεραγίας Θεοτόκου, υπενθυμίζουν στον Λαό μας ότι ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία 

πορεύονται μαζί, φέροντας εξίσου την ευθύνη για την συνέχεια του Γένους. 

Η σημερινή επέτειος είναι ημέρα τιμής και μνήμης, περισυλλογής για το παρόν μας αλλά 

κυρίως για το μέλλον μας. 

 Η Ελλάδα του 21ου αιώνα είναι διαφορετική αλλά παραμένει το θησαυροφυλάκιο του 

πνεύματος, της μακραίωνης ένδοξης ιστορίας που χάραξε την πορεία της σημερινής 

Ευρώπης αλλά και ολόκληρης της Ανθρωπότητας.  Εν μέσω μιας κρίσης που αγγίζει τις 

αντοχές του Ελληνικού λαού, η επέτειος της 25ης Μαρτίου υπενθυμίζει σε όλους μας ότι ο 

Ελληνισμός συνέχισε την πορεία του στον χρόνο μέσα από αγώνες και θυσίες. Σήμερα 

καλείται με έναν διαφορετικό τρόπο να δώσει και πάλι την μάχη για να κρατηθεί 

ζωντανός και ακμαίος επιστρέφοντας στις αξίες που μας δίδαξαν οι Αγωνιστές του ´21. 

Ο Λαός της Ελλάδας στον αγώνα αυτό έχει στο πλευρό του πολύτιμους συμμάχους όλους 

εμάς τους Απόδημους Έλληνες και Ομογενείς σε ολόκληρη την Οικουμένη και τους 

Φιλέλληνες. Η επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης είναι αφορμή ώστε να ενθυμηθούμε 

ότι όλοι μας μοιραζόμαστε το ιερό χρέος της διατήρησης της Γλώσσας μας, της  Πίστης 

μας,  της Ιστορικής Μνήμης.  

Σήμερα τιμούμε τους ¨Ηρωες του 1821  και ανανεώνουμε την υπόσχεσή μας στις επόμενες 

γενιές ότι οι θυσίες του Ελληνικού Λαού τότε και τώρα εγγυώνται την συνέχειά του στο 

μέλλον.  

 

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821! 

 

 
 


