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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟ ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΔΗΜΑΡΧΟΤ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΑΜΟΤΛΗ
ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΗ 25θσ ΜΑΡΣΙΟΤ 1821
ΚΑΙ ΣΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΣΑΕΩ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ
« Η επζτειοσ τθσ 25θσ Μαρτίου είναι θμζρα μνιμθσ, τιμισ και δόξασ για όλεσ
τισ Ελλθνίδεσ και όλουσ τουσ Ελλθνεσ.
Είναι θμζρα υπερθφάνειασ για το κάρροσ, το ςκζνοσ και τθ δφναμθ τθσ
ψυχισ που επζδειξε ο Ελλθνιςμόσ,
Διπλι γιορτι ςιμερα. Μαηί με τθν εκνικι μασ επζτειο τιμοφμε και τθ
λαμπρι εορτι του Ευαγγελιςμοφ τθσ Θεοτόκου, που ταυτίςτθκε με τθν
Επανάςταςθ.
Είναι ςαφζσ ότι θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΑΗ, υπιρξε ςτακμόσ ςτθν ιςτορία
του νεϊτερου Ελλθνιςμοφ, αφοφ οδιγθςε μετά από 400 χρόνια βάρβαρθσ
ςκλαβιάσ, ςτθ δθμιουργία του Ανεξάρτθτου Ελλθνικοφ κράτουσ και υπιρξε
κορυφαίο γεγονόσ για τθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ.
Σιμερα 200 χρόνια μετά, κυμόμαςτε με ευγνωμοςφνθ και καυμαςμό τουσ
Ελλθνεσ του 21, που ζδιωξαν από τα Αγια Ελλθνικά χϊματα το βάρβαρο κατακτθτι
με αγϊνεσ και κυςίεσ, ςτο Μανιάκι, ςτο Κοφγκι, ςτο Μεςολόγγι, ςτα Δερβενάκια,
ςτα Ψαρά και παντοφ ςτθν ςτεριά και ςτθ κάλαςςα.
Να κυμόμαςτε ότι θ αγάπθ και θ προςφορά ςτθν πατρίδα είναι ΧΡΕΟΣ.
Είμαςτε υποχρεωμζνοι να διατθριςουμε και να παραδϊςουμε ςτα παιδιά
μασ, ότι παραλάβαμε από τθ βαςιλεφουςα Κωνςταντινοφπολθ και τθν Αγιά οφιά
τθσ λαμπρισ Βυηαντινισ Αυτοκρατορίασ, από τθν Ελλάδα των αγώνων του 21, των
Βαλκανικών πολζμων, του Πόντου, τθσ Μικραςίασ, τθσ Βορείου Ηπείρου και τθσ
Κφπρου, οφτε ζνα μζτρο γισ λιγότερο.

Ασ αφυπνιςτοφμε ειρθνικά κι ασ ιεραρχιςουμε τισ προτεραιότθτζσ μασ με
βάςθ τισ αναλλοίωτεσ αξίεσ του Ελλθνιςμοφ και του Χριςτιανιςμοφ.
Εμείσ εδϊ από τα ιςτορικά Μζγαρα τθν γενζτειρα του Βφηαντα, του Θζογνι,
του Ευπαλίνου και του Ευκλείδθ, ςτζλνουμε το μινυμα να κρατιςουμε ψθλά τθν
πατρίδα μασ με ενότθτα και εργαςία ςτο δρόμο των αρετϊν ενόσ περιφανου λαοφ,
που δίδαξε παγκόςμια, αρχζσ, αξίεσ, δθμοκρατία, πολιτιςμό και επιςτιμεσ.
Ασ κρατιςουμε ςτισ καρδιζσ μασ τθ φλόγα του αγϊνα και τθσ κυςίασ του
Κανάρθ, του Ανδροφτςου, του Κολοκοτρώνθ, του Καραϊςκάκθ, του Παπαφλζςςα
κι όλων των θρϊων αγωνιςτϊν του ϋ21.

Η 25θ Μαρτίου με τα μεγάλα διαχρονικά μθνφματα και το “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ι
ΘΑΝΑΤΟΣ” μασ δείχνει το δρόμο, που πρζπει να βαδίςουμε και τισ ευκφνεσ μασ
ζναντι τθσ Ελλθνικισ Ιςτορίασ και τθσ πατρίδασ μασ με ΕΝΟΣΗΣΑ, ΑΓΩΝΑ,
ΑΞΙΟΚΡΑΣΙΑ και πίςτθ ςτο Θεό. ΖΗΣΩ Η 25θ ΜΑΡΣΙΟΤ !!!»
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