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Σεβασµιώτατε Μητροπολίτα Κηφισιάς, Αµαρουσίου – Ωρωπού κ.Κύριλλε και Σεβαστοί Πατέρες της 
τοπικής Εκκλησίας µας 

Αξιότιµοι ∆ιοικητές..... 

Αγαπητές ∆/ντριες & ∆/ντές των Σχολείων µας και Εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων 

Κε Βουλευτά/ες 

Κε, ή Κοι πρώην ∆ήµαρχε 

Κα Πρόεδρε ∆.Σ. 

Κες και Κοι Αντ/ρχοι 

Κες και Κοι ∆.Σ. 

Πρόεδροι και Σύµβουλοι των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης 

Εκπρόσωποι φορέων και Συλλόγων 

Συµπολίτισσες και Συµπολίτες  

ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΑΣ 

Ο πανηγυρικός λόγος πρέπει να είναι πάντοτε σύντοµος διότι σήµερα 

πρωταγωνιστές είναι  

ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.  

 

ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΜΑΣ, 

διότι σήµερα γιορτάζει Η «ΒΑΓΓΕΛΙΣΤΡΑ».  

Ο Ιερός Ναός που θεµελιώθηκε τον Σεπτέµβριο του 1927 και γύρω 

του χτίστηκε από τους ξεριζωµένους πρόσφυγες η σηµερινή 

σύγχρονη Νέα Ερυθραία µας, παντοντινός κι άσβηστος ΦΑΡΟΣ του 

Μικρασιατικού πολιτισµού. 

Από τις 17 κιόλας Μαρτίου του 1821 οι Ελεύθεροι Μανιάτες 

οπλαρχηγοί κηρύσσουν τον πόλεµο κατά των Τούρκων και µε 

επικεφαλής τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη ελευθερώνουν στις 23 

Μαρτίου 1821 την Καλαµάτα. 

 

Το ταλαιπωρηµένο και εξαθλιωµένο Ελληνικό Γένος σπάει τις 

αλυσίδες της βαρβαρικής τυραννίας, αλλά κι εκείνες του φατριασµού 

και της διχόνοιας και πιάνει τ’άρµατα. 
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Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία! 

Ποιες µεγαλύτερες ιδέες από αυτές; 

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ  

ΘΕΛΟΥΝ Ι∆ΕΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝΕ. 

Άλλος Λαός, µετά από 400 χρόνια σκλαβιάς θα είχε ξεχάσει την 

γλώσσα του. 

Οι πρόγονοί µας όµως, για 8 χρόνια σε στεριές και σε θάλασσες 

αντιµετώπισαν γυµνοί και ξυπόλυτοι, πεινασµένοι και ανοργάνωτοι, 

σε µάχες σκληρές, ανελέητες και πολύνεκρες, µια κραταιά 

αυτοκρατορία και την κατανίκησαν. 

Ολοκαυτώµατα στο Μεσολόγγι και στο Κούγκι.  

Χορός θανάτου στο Ζάλογγο. 

Βωµοί θυσίας στο Μανιάκι και στην Αλαµάνα, στη Βέργα τ’Αλµυρού 

και στο ∆ηρό, στο Βαλτέτσι και στα ∆ερβενάκια, στην Αράχωβα και 

στο Χάνι της Γραβιάς, στα Ψαρά και στη Χίο. 

ΌΜΩΣ … όπως είπε στην ιστορική οµιλία του στη Πνύκα το 1838 και 

στους µαθητές της Αθήνας ο Γέρος του Μοριά Θεόδωρος 

Κολοκοτρώνης: 

«Εις τον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαµε µεγάλη οµόνοια και 

όλοι ετρέχαµε σύµφωνοι. Εάν αυτή η οµόνοια εβαστούσε ακόµη δύο 

χρόνους, ηθέλαµε κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και 

ίσως εφθάναµε και έως την Κωνσταντινούπολη.  

Τόσον τροµάξαµε τους Τούρκους, όπου άκουγαν Έλληνα και 

έφευγαν χίλια µίλια µακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες 

εµπρός και ένα καράβι µίαν αρµάδα. 
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Αλλά δεν εβάσταξε!» 

Συµπολίτισσες και συµπολίτες,  

παραλείποντας πάρα πολλά που όµως κι εσείς τα γνωρίζετε για τον 

φθόνο και τη διχόνοια που µας έτρωγε πάντα, τονίζω ότι η αγάπη 

στην Πατρίδα µας σήµερα πρέπει να εκφράζεται µε την: 

ΟΜΟΝΟΙΑ 

ΟΜΟΨΥΧΙΑ 

ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΑ  

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. 

Έξω οι άγονες διαιρέσεις! 

Συµπολίτισσες και συµπολίτες, 

Η ∆όξα θα στεφανώνει πάντα την Ελλάδα. Κρατάµε πάντα αναµµένη 

την φλόγα της παράδοσης και µνήµης. 

Κάτω από το ελληνικό φως: βουνά, κάµποι, άνθρωποι, όλα παίρνουν 

νόηµα. Η Πατρίδα µας, η γη µας, µας φωνάζει: ΕΙΣΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ! 

Λίγο πριν τη µαθητική παρέλαση, σας δηλώνω ότι η ∆ιοίκηση του 

∆ήµου µας έκανε και θα συνεχίσει να κάνει στο ακέραιο το ΚΑΘΗΚΟΝ 

της για τα σχολειά και την παιδεία µας εδώ! Ειδικά για το ιστορικό 1ο 

∆ηµοτικό Σχολείο της Νέας Ερυθραίας, προγραµµατίζουµε και 

εργαζόµαστε να ζήσει για πάντα! 

 

Παιδιά µας. 
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Παρελάστε περήφανα µε ψηλά το κεφάλι για τους αιώνες που 

πέρασαν. Για τους αιώνες που θα έρθουν. Στους αιώνες των Ελλήνων. 

Συµπολίτισσες και συµπολίτες, 

Χρόνια πολλά! 

Ζήτω η Πατρίδα µας! 

 


