Μήνυμα του Δημάρχου Παλαιού
Φαλήρου Γιάννη Φωστηρόπουλου
για την 25η Μαρτίου
Αγαπητοί συμπολίτες,
Η επέτειος της 25ης Μαρτίου, η μεγάλη διπλή γιορτή της Εθνικής
Παλιγγενεσίας και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, αποτελεί μία
ημέρα ορόσημο για όλους του Έλληνες αλλά και για την
Ορθοδοξία. Σήμερα γιορτάζουμε την μεγάλη επέτειο της Εθνικής
εξέγερσης του 1821, τον σημαντικότερο ιστορικό σταθμό της
σύγχρονης εθνικής μας πορείας και τιμούμε όλους τους προγόνους
μας, που οδήγησαν το υπόδουλο Έθνος μας στην ανεξαρτησία και
την κρατική συγκρότηση, γράφοντας με χρυσά γράμματα το
μεγαλύτερο και σημαντικότερο κεφάλαιο της νεότερης Ελληνικής
Ιστορίας.
Φέτος η επέτειος της μεγάλης Εθνικής Εορτής συμπίπτει με μια
ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για όλους μας. Η Χώρα μας βρίσκεται
σε πραγματικό και ιδιότυπο πόλεμο με έναν ύπουλο και αόρατο
εχθρό με κύριο στόχο την ελαχιστοποίηση των θυμάτων και των
απωλειών για όλες τις οικογένειες, για όλους τους Έλληνες και
ταυτόχρονα υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα και τα
σύνορα της σε Έβρο και Αιγαίο.
Ο πατριωτισμός μας σήμερα πρέπει να εκφραστεί όχι μόνο με την
φιλοπατρία
αλλά και με τις έννοιες της σύνεσης, της
συνέπειας, της πειθαρχίας
και της ατομικής και συλλογικής
ευθύνης αντλώντας θάρρος και δύναμη από το μεγαλείο των
επαναστατημένων Ελλήνων. Γιατί πρέπει να σταθούμε όρθιοι και
δυνατοί στην μεγάλη μάχη που δίνει η χώρα μας και η κοινωνία
μας στις πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε όλοι μας.
Αγαπητοί συμπολίτες,
Μέσα από την εθνική ομοψυχία και τις νέες αξίες σε ατομικό,

κοινωνικό και συλλογικό επίπεδο οφείλουμε να αντλήσουμε
διδάγματα για το σήμερα αγωνιζόμενοι όλοι ώστε η Πατρίδα μας
να αντιμετωπίσει την πανδημία του Κορωνοϊού αλλά και τις
προκλήσεις στα εθνικά μας θέματα.
Η Εθνική και προσωπική μας ευθύνη αλλά και ο σεβασμός προς τον
συνάνθρωπο μας, επιβάλλει όλοι μας να ακολουθούμε σχολαστικά
τις οδηγίες των ειδικών και των Δημοσίων Αρχών και
με
ομοψυχία και αλληλεγγύη να δώσουμε την μάχη κατά της πανδημίας
ενώ παράλληλα στα σύνορα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την
ασφάλεια και την ειρήνη.
Η Δημοτική μας Αρχή, όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι όλων των
Δημοτικών Παρατάξεων αλλά και οι εργαζόμενοι στον Δήμο Παλαιού
Φαλήρου στέλνουν μήνυμα ελπίδας, άδολου και ειλικρινούς
πατριωτισμού αλλά και εθνικής και κοινωνικής συνοχής, και σας
καλούμε αυτή την σημαντική ημέρα για όλους μας να μείνουμε
σπίτι και να υψώσουμε την Ελληνική Σημαία στο μπαλκόνι μας με
στόχο του χρόνου, τέτοια μέρα ξανά, να είμαστε όλοι εδώ
υγιείς, ελεύθεροι, δυνατοί και περήφανοι ότι τα καταφέραμε.
Χρόνια πολλά σε όλους.
Χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας!

