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Σακελλαροπούλου προς τον απόδημο ελληνισμό, με την ευκαιρία
της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου
Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020
Αγαπητοί μου συμπατριώτες,
Ελληνίδες και Έλληνες του εξωτερικού,
Με μεγάλη χαρά απευθύνομαι σήμερα σε εσάς, τους απόδημους Έλληνες, για
πρώτη φορά από την έναρξη της θητείας μου, με αφορμή την εθνική μας
επέτειο. Στις 25 Μαρτίου του 1821, οι Έλληνες επαναστάτησαν για να
αποτινάξουν τον οθωμανικό ζυγό, να ανακτήσουν την πολύτιμη ελευθερία τους
και να οικοδομήσουν ένα σύγχρονο, ελεύθερο και δημοκρατικό κράτος,
ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής και της γαλλικής
επανάστασης.
Η συμβολή των Ελλήνων της διασποράς στον αγώνα του 1821 υπήρξε
καθοριστική, καθώς σημαντικά κέντρα του ελληνισμού από άποψη
πνευματική, πολιτική, οικονομική, αλλά και αριθμητική, βρίσκονταν εκτός των
εδαφών που αποτέλεσαν το πρώτο ελληνικό κράτος. Στην Οδησσό ιδρύθηκε η
Φιλική Εταιρεία και στη Μολδοβλαχία ξεκίνησε ο αγώνας για την ελευθερία.
Πολλοί απόδημοι Έλληνες έλαβαν μέρος και θυσιάστηκαν στον αγώνα, ενώ οι
ελληνικές παροικίες στην Βιέννη, το Παρίσι, το Βουκουρέστι, το Ιάσιο, την
Βουδαπέστη, την Τεργέστη, την Βενετία και αλλού συνέβαλαν πνευματικά και
υλικά στην επανάσταση.
Ο ρόλος όμως των Ελλήνων της διασποράς δεν σταμάτησε με την επίτευξη
της ανεξαρτησίας μας. Από την πρώτη στιγμή, όλες οι δυνάμεις του
απανταχού ελληνισμού βρέθηκαν στο πλευρό του νέου ελληνικού κράτους.
Δεν είναι τυχαίο ότι από το εξωτερικό προέρχονταν οι περισσότεροι μεγάλοι
εθνικοί ευεργέτες, ενώ το ίδιο ισχύει και για πολλές άλλες προσωπικότητες
που διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον δημόσιο βίο της Ελλάδας. Και εσείς
σήμερα, άξιοι συνεχιστές των Ελλήνων της εποχής εκείνης, είμαι βέβαιη ότι θα
συνεχίσετε να στέκεστε στο πλευρό της Ελλάδας, όπως και εμείς, που
κατοικούμε μέσα στα όρια του ελληνικού κράτους, οφείλουμε να βρισκόμαστε
στο πλευρό των απανταχού Ελλήνων.
Η ανάγκη αυτή είναι ακόμα πιο έντονη σήμερα που η χώρα μας αντιμετωπίζει
έντονες προκλήσεις σε ένα ρευστό διεθνές περιβάλλον. Πρέπει όλοι να
δράσουμε με αποφασιστικότητα, ώστε να αντιμετωπίσουμε την επιθετική
συμπεριφορά γειτονικών μας κρατών, τα οποία, μεταξύ άλλων, μεταχειρίζονται
απελπισμένους ανθρώπους ως εργαλείο για να υπονομεύσουν την εθνική μας

κυριαρχία, αδιαφορώντας για τον ανθρώπινο πόνο και το διεθνές δίκαιο. Σε
μια συγκυρία δύσκολη, οφείλουμε ταυτόχρονα να διαφυλάξουμε τις αξίες του
ελληνισμού, όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία, την ισότητα και τα
ανθρώπινα δικαιώματα.
Με βάση τις αξίες αυτές, ενωμένοι και δημιουργικοί, θα πορευτούμε για να
κερδίσουμε ένα μέλλον ευημερίας που να μας χωράει όλους. Μέλλον που, με
έμπνευση το ευρωπαϊκό όραμα, συνδέεται με ένα νέο πατριωτισμό, ο οποίος
δεν αντιστρατεύεται τον κοσμοπολιτισμό αλλά αποτελεί προϋπόθεσή του.
Αυτόν τον πατριωτισμό είχε κατά νου ο Γιώργος Σεφέρης, όταν, μιλώντας
στους Έλληνες της Αιγύπτου, ένα ιστορικό τμήμα του αποδήμου ελληνισμού,
για τον στρατηγό Μακρυγιάννη, αναφερόταν στη «στιγμή που κοιτάζουμε και
συλλογιζόμαστε και προσπαθούμε να διακρίνουμε το πεπρωμένο του
ελληνισμού μέσα από την καταιγίδα και πέρα από την πλατιά στροφή που
κάνει στα χρόνια μας η ιστορία του κόσμου» και υπενθύμιζε τα λόγια του
στρατηγού, πως «τούτη την πατρίδα την έχομεν όλοι μαζί, και σοφοί κι
αμαθείς, και πλούσιοι καιφτωχοί, και πολιτικοί και στρατιωτικοί, και οι πλέον
μικρότεροι άνθρωποι».
Αγαπητοί μου συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Οι ημέρες που ζούμε φέρουν το βαρύ φορτίο της παγκόσμιας εξάπλωσης της
πανδημίας του κορωνοϊού, μιας τραγικής υγειονομικής κρίσης που απαιτεί
ψυχραιμία και αυστηρή συμμόρφωση με τα μέτρα των αρμοδίων. Φέτος, δεν
θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις και εκδηλώσεις για την εθνική μας επέτειο.
Ο κάθε όμως Έλληνας, όπου και αν βρίσκεται, είναι σίγουρο ότι θα αισθανθεί
εθνική υπερηφάνεια και θα γιορτάσει την ημέρα όχι συλλογικά αλλά στην
καρδιά και την ψυχή του. Φέτος, το εθνικό χρέος μάς καλεί να επιδείξουμε
πνεύμα συλλογικής συνείδησης και ατομική ευθύνη. Εύχομαι και ελπίζω ότι
και αυτός ο αγώνας, που δεν αφορά μόνο τον ελληνισμό αλλά την
ανθρωπότητα ολόκληρη, σύντομα, με την συνεργασία της διεθνούς
επιστημονικής κοινότητας, θα κερδηθεί. Και ότι του χρόνου θα γιορτάσουμε τα
200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 με τον πιο λαμπρό τρόπο.

