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 Σήμερα συμπληρώνονται 201 χρόνια από την επανάσταση του 1821 και αισίως 
μπήκαμε στον 3ο αιώνα εθνικής ανεξαρτησίας που ο Ελληνικός λαός  απολαμβάνει το 
υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που δεν ήταν δεδομένη αλλά 
αποτέλεσμα ενός ηρωικού απελευθερωτικού  αγώνα του σκλαβωμένου λαού μας που, με 
πίστη στις αξίες και τα ιδανικά του έθνους, επαναστάτησε και με πολλές θυσίες κατάφερε 
να αποπέμψει τον Οθωμανικό ζυγό. 
 
 Ο αγώνας για την ανεξαρτησία ήταν αιματηρός, φρικτός και με την βιαιότητα του 
αφύπνισε τις συνειδήσεις των τότε Ευρωπαίων και έτσι η επανάσταση του 1821 έγινε ένα 
διεθνές κίνημα ανθρωπισμού, ένα κίνημα εθελοντών που ξεσηκώθηκε σε όλη την Ευρώπη 
για την απελευθέρωση της Ελλάδας.  

 Η θέληση των Ελλήνων για ελευθερία υπήρξε και παραμένει σημείο αναφοράς, ένα 
φως για την Ευρώπη που σήμερα δοκιμάζεται άλλη μια φορά με έναν άδικο πόλεμο στην 
περιοχή από την οποία ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση του 1821, στη σημερινή 
Ουκρανία, όπου πολλές χιλιάδες Έλληνες ζουν ακόμα εκεί και αντιμετωπίζουν τη φρίκη 
του πολέμου, τον θάνατο και την προσφυγιά και οφείλουμε να τους συμπαρασταθούμε με 
κάθε πρόσφορο τρόπο.  

 Με την ευκαιρία της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου και του Ευαγγελισμού της 
Θεοτόκου οφείλουμε να θυμηθούμε και να τιμήσουμε, εκτός από τους αγωνιστές του 
Μοριά και της Ρούμελης, τους ηρωικούς αγωνιστές που εμπνεύστηκαν και ξεκίνησαν την 
Ελληνική επανάσταση στην Οδησσό με την Φιλική Εταιρεία, στη Μολδοβλαχία με τον 
Αλέξανδρο Υψηλάντη και τη αυτοθυσία του Ιερού Λόχου, στα εδάφη δηλ. που σήμερα 
βιώνουν τη φρίκη ενός πολέμου με πολύ καταστροφικά όπλα. 

 Ενός πολέμου που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του αναθεωρητισμού και ταυτίζεται 
με την παράνομη εισβολή της Τουρκίας στην μαρτυρική Κύπρο το 1974, με την 
συνεχιζόμενη κατοχή του 40% του εδάφους της, εποικισμό και παραμονή 40.000 
κατοχικών στρατευμάτων.  

 Για το σκοπό αυτό και επειδή μια νέα τάξη πραγμάτων διαγράφεται για το μέλλον 
της Ευρώπης, επιβάλλεται να είμαστε σε εγρήγορση απέναντι στον γνωστό 
αναθεωρητισμό της Τουρκίας και οδηγός μας θα πρέπει να είναι οι αξίες και τα ιδανικά 
που οδήγησαν την Ελληνική επανάσταση του 1821 στην εθνική ανεξαρτησία και την 
ελευθερία του έθνους, προκειμένου να διασφαλιστεί παντοτινά η εδαφική ακεραιότητα, η 
κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα.       
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