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21 Μαρτίου 2009

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,

σήμερα, 25 Μαρτίου 2009, γιορτάζουμε την Εθνική επέτειο του 1821 και τον Ευαγγελισμό της 
Θεοτόκου. Είναι λοιπόν για το Ελληνικό έθνος μια από τις μεγαλύτερες γιορτές και τούτο, διότι 
αφενός συνδυάζει  την πίστη του Ελλήνων προς την χριστιανοσύνη με το...... Σήμερον της σωτηρίας 
ημών το κεφάλαιο και του απ αιώνος μυστηρίου …και αφετέρου παρουσιάζει  το πόθο των 
Ελλήνων για την απαλλαγή  από τον τουρκικό ζυγό.

Ελληνίδες, Ελληνες , 

η ιστορική επέτειος της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821 μένει στις μνήμες μας σαν 
μία ηρωικότατη και γενναιότατη πράξη, για την απελευθέρωση των Ελλήνων από τον τουρκικό ζυγό.

Στις 25 Μαρτίου 1821 στην μονή της Μέγιστης Λαύρας στα Καλάβρυτα ο επίσκοπος  Παλαιών 
Πατρών Γερμανός, ύψωσε το λάβαρο της επανάστασης, το λάβαρο της αποφασιστικότητας, το 
λάβαρο της αναγέννησης του Ελληνικού έθνους και δόθηκε από όλους ο όρκος 
„ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η ΘΑΝΑΤΟΣ  „  για την θρησκεία, την πατρίδα και την οικογένεια.

400 χρόνια σκλαβιάς και όμως, μέσω των κρυφών σχολειών στις εκκλησίες και στα μοναστήρια 
κάτω από το φως  των κεριών, κατόρθωσαν να κρατήσουν τα ήθη και τα έθιμα, να κρατήσουν την 
πίστη μας και να διατηρήσουν  την γλώσσα μας  μέσω της οποίας δόθηκαν σε όλη την υφήλιο τα 
φώτα του πολιτισμού. 
Ζούμε ελεύθεροι γιατί θυσιάστηκαν οι ήρωες του 21.
Μιλάμε την γλώσσα μας γιατί την διδάξανε οι πατέρες της εκκλησίας με τα κρυφά σχολειά.

Ας γίνουν παράδειγμα προς μίμηση και οδηγός ανδρειωσήνης και πατριωτισμού.

Εορταστική Εκδήλωση - 29 Μαρτίου 09 - ημέρα Κυριακή - ώρα 14:30 

Eπί τη ευκαιρία της επετείου της  25ης Μαρτίου 1821 η κοινότητα των Ελλήνων του Βούππερταλ 

διοργανώνει εορταστική εκδήλωση την Κυριακή 29 Μαρτίου  2009  και ώρα 14:30
Gathe 6 , 42107 Wuppertal (Alter Feuerwache) στους χώρους της κοινότητας μας,
με ποιήματα και απαγγελίες  από τους μαθητές  των Ελληνικών σχολείων του Βούππερταλ.
Προσφέρονται Ελληνικά ποτά και σουβλάκια. 
Η εκδήλωση είναι  ανοιχτή για όλους τους Έλληνες , τις Ελληνίδες και τους ευρωπαίους φίλους μας.

Με φιλικούς πατριωτικούς χαιρετισμούς

Ο πρόεδρος                                                                                          Ο γραμματέας                               
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