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Ας τιμήσουμε τον Ελληνισμό με πράξεις
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου βρίσκει εφέτος τη γενέτειρα σε δυσχερέστατη κατάσταση
λόγω της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και της επακόλουθης κοινωνικής αναταραχής.
Το φρόνημα μας όμως πρέπει να μείνει ακατάβλητο. Πρέπει να ξεπεράσουμε τα φοβικά
σύνδρομα και να κλείσουμε τα αυτιά μας στις σειρήνες της ηττοπάθειας. Η ιστορία μας είναι
γεμάτη από εθνικές περιπέτειες, δυσκολίες και προκλήσεις. Τις ξεπεράσαμε όλες.
Η επιδείνωση της Ελληνικής οικονομίας εντάσσεται στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Γνωρίζουμε βέβαια ότι είναι αποτέλεσμα και των λανθασμένων χειρισμών των ελληνικών
κυβερνήσεων είτε με πράξεις είτε με παραλείψεις τους. Όπως επίσης γνωρίζουμε ότι μέρος της
ευθύνης φέρουμε κι εμείς με την ανοχή μας. Γι αυτό κάθε κριτική και αρνητικότητα δεν έχουν νόημα.
Όλοι μας προβληματιζόμαστε στο πώς μπορούμε να συνδράμουμε στη γενέτειρα. Δυστυχώς η
χαοτική κατάσταση στην Ελλάδα δεν επιτρέπει τη δεδομένη στιγμή μία συγκροτημένη παρέμβαση
των μελών των Ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό σε αρμονική συνεργασία με την Ελληνική
πολιτεία.
Το ενδιαφέρον μας όμως είναι δεδομένο καθώς και οι προθέσεις μας. Μέχρι να
συγκροτήσουμε ως ομογένεια έναν συλλογικό τρόπο αρωγής προς τη γενέτειρα, ο καθένας από εμάς
ας συμπαρασταθεί σε συγγενείς, φίλους και συμπατριώτες μας στην Ελλάδα με όποιο τρόπο δύναται,
υλικά και ηθικά. Επίσης, ας υπερασπιστούμε την Ελλάδα στα διεθνή φόρα με τη δύναμη που
διαθέτουμε ως Αμερικανοί πολίτες.
Ελλάδα δεν είναι μόνο είναι η μαστιζόμενη από την οικονομική κρίση χώρα στην παρούσα
συγκυρία. Είναι η μήτρα του παγκόσμιου πολιτισμού, της φιλοσοφίας, των επιστημών, των τεχνών,
των υψηλών ιδεών και των αθάνατων ηρώων. Ελλάδα και Ελληνισμός είναι ιδέα. Οι ένδοξοι
πρόγονοί μας από την αρχαιότητα υπηρέτησαν και διαφύλαξαν την ιδέα αυτή με τους αγώνες τους.
Είναι τιμή μας να λεγόμαστε Έλληνες.
Οι πρόγονοί μας δεν έχουν ανάγκη απόδοση τιμής από εμάς. Την κατέκτησαν με τις πράξεις
τους. Εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να τιμήσουμε τους εαυτούς μας καθώς είμαστε υπόλογοι τόσο
έναντι των προγόνων όσο και κυρίως έναντι των μελλοντικών γενεών.
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 ας σταθεί αφορμή για να ανασύρουμε από την πλούσια
δεξαμενή της συλλογικής εθνικής μνήμης υπερηφάνεια, κουράγιο και δύναμη να ξεπεράσουμε κι
αυτή την κρίση. Ας θυμηθούμε την φιλοπατρία, την αυταπάρνηση, τον ενθουσιασμό, την πίστη και
κυρίως τη δύναμη της βούλησης και την ισχύ της ενότητας που μας δίδαξαν οι πρόγονοί μας τόσο το
1940 αλλά και σε τόσες άλλες στιγμές της ιστορίας μας.
Εφέτος, ας τιμήσουμε συνειδητά την εθνική μνήμη, με πράξεις αλληλεγγύης και
συμπαράστασης προς την Ελλάδα. Ας παραλάβουμε την σκυτάλη του αγώνα και του εθνικού
καθήκοντος. Με υπομονή, επιμονή και κυρίως με τη δύναμη της συλλογικής προσπάθειας θα
χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον.
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