
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ    -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

« 1821-2021 » 

« 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ 1821 » 

 

Αγαπητοί ενορίτες, συμπατριώτες και φιλέλληνες, 

Πλησιάζει, η μεγάλη ημέρα της διπλής Εορτής της Πίστεως και της Πατρίδας, του 

Ευαγγελισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου και της Ελληνικής Επαναστάσεως του 1821. 

Επικοινωνούμε μαζί σας, μέσα στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού, καθώς 

εορτάζομε ως Έλληνες, μαζί με τον όπου γης Ελληνισμό, ένα μεγάλο γεγονός της πορείας μας 

ως Έθνους και της Πολιτιστικής μας ζωής, την επέτειο των διακοσίων ετών από την Ελληνική 

Επανάσταση και την Εθνική μας Παλιγγενεσία. 

Το 1821, σύνολος ο Ελληνισμός, οι Ορθόδοξοι Έλληνες, ξεκίνησε έναν άνισο, πλην όμως 

δίκαιο αγώνα αίματος και πνεύματος, ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία. 

Η Επανάσταση της «25ης Μαρτίου 1821» υπήρξε γεγονός μεγίστης σημασίας, όχι μόνο για εμάς 

τους Έλληνες αλλά και για ολόκληρη την βαλκανική χερσόνησο και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

Εμείς οι Ορθόδοξοι Έλληνες της «Νίκαιας-Κυανής-Ακτής και του Μονακό», σας προσκαλούμε 

να τιμήσουμε το σπουδαίο αυτό γεγονός, την Κυριακή 28 Μαρτίου 2021, στον Ιερό μας Ναό 

του Αγίου Σπυρίδωνος, με την παρουσία των πιστών, τηρώντας πάντα τα γνωστά μέτρα υγείας 

και προστασίας τοι κοινού, με το ακόλουθο πρόγραμμα : 

✓ Όρθρος 9.30. 

✓ Θ. Λειτουργία 10.30. 

✓ Δοξολογία 11.45. 



✓ Πανηγυρικός της ημέρας 12.00 από τον Καθηγητή του Σχολείου, Φιλόλογο 

κ. Αλέξανδρο  ΜΠΡΙΑΣΟΥΛΗ. 

✓ Σχολική χορωδία 12.15, υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας ΜΕΤΑΞΑ 

Αγαπητοί νεοέλληνες, 

Η Επανάσταση του 1821, σήμερα, διακόσια χρόνια μετά, στέλνει στην Ελλάδα του 2021 και 

στον πανταχού Ελληνισμό ένα μεγάλο και διαχρονικό μήνυμα:  

Να αγωνιζόμαστε για να κρατάμε ζωντανή την πνευματική μας κληρονομιά, οι σημερινοί 

Έλληνες. 

Να δίνομε στην καθημερινότητά μας προσωπικές και συλλογικές, πολύμορφες και ποικίλες 

μάχες, με την καρδιά, το αίμα και το πνεύμα μας, στον ιερό βωμό της Παράδοσης του Γένους 

μας, για τη διαφύλαξη της παρακαταθήκης και της συνέχειας του  Ελληνικού Πολιτισμού και 

της Ελλάδας μας. 

 

 

 

 

Σας περιμένουμε. 


