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Παρέλαση Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας 

 

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους 

Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν 

Κοινοτικῶν Συμβουλίων, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς 

Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί 

ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Νέας Ὑόρκης, Νέας Ἰερσέης, 

Κονέκτικατ, Πενσυλβάνιας, Ντέλαγουέρ καί Μέρυλαντ. 

 

Προσφιλεῖς μου Ὁμογενεῖς, 

 

 Μέ πολλή χαρά καί ἀγάπη λόγῳ τῶν δεσμῶν πίστεως καί κληρονομίας 

μας ὡς Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν καί Ἑλλήνων, σᾶς ἀπευθύνω θερμή πρόσκληση 

γιά  συμμετοχή στήν ἐτήσια Παρέλαση Ἐθνικῆς Ἀνεξαρτησίας ἡ ὁποία θά 

πραγματοποιηθῆ ἐφέτος τήν Κυριακή, 27 Μαρτίου, στήν Πόλη τῆς Νέας Ὑόρκης. 

Αὐτή τήν ἡμέρα θά παρελάσουμε στήν 5η Λεωφόρο τοῦ Μανχάτταν γιά νά 

γιορτάσουμε τήν ἐλευθερία καί γιά νά προσφέρουμε εὐγνωμοσύνη καί τιμή 

πρός ὅλους ἐκείνους οἱ ὁποῖοι ἀγωνίσθηκαν καί θυσιάσθηκαν γιά νά εἴμεθα 

ἐμεῖς ἐλεύθεροι. 

 

 Ἡ συμμετοχή μας σ’ αὐτή τήν Παρέλαση εἶναι πολύ σημαντική διότι μᾶς 

συνδέει μέ τήν μοναδική κληρονομία μας καί καλλιεργεῖ τήν κοινή μνήμη τῆς 

ζωῆς καί τῶν γεγονότων τά ὁποῖα ἐπέδρασαν ἐπί τῆς Ἑλληνικῆς ταυτότητός 

μας καί τῆς Ὁμογενείας. Πρόκειται, ἐπίσης, περί πανηγυρικῆς ἀποδοχῆς τῆς 

ἀναγκαιότητος τῆς ἐλευθερίας ὡς οὐσιαστικοῦ στοιχείου τῆς ἀνθρώπινης 

ὑπάρξεως. Διά τῆς παρελάσεώς μας πανηγυρίζουμε γιά τόν ρόλο τῆς 

ἐλευθερίας στήν πολύτιμη πολιτιστική κληρονομία μας, καί ἐπιβεβαιώνουμε 

τήν προτεραιότητά της γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους. Ἐπιπροσθέτως, ἀποτελεῖ 

ἐμφανῆ εὐκαιρία γιά νά ἐκφράσουμε τήν στήριξη καί δέσμευσή μας στό θέμα 

τῆς ἐλευθερίας τήν ὁποία ἀπολαμβάνουμε ὡς καταγόμενοι ἀπό τήν Ἑλλάδα καί 

ὡς πολίτες τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς. 
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 Παρακαλῶ ὅλες τίς ἐνορίες νά προγραμματίσουν καί νά διευκολύνουν τή 

συμμετοχή τους στήν ἐφετινή παρέλαση ὥστε νά ἐπιτύχουμε νά 

συγκεντρωθοῦμε σέ μιά χαρμόσυνη συνάθροιση ἀδελφοσύνης, ἀγάπης καί 

κοινότητος. Προτρέπω ἰδιαιτέρως τή νεολαία καί τά παιδιά μας γιά εὐρεῖα 

συμμετοχή καθώς καλλιεργοῦμε τήν ζωή τους μέσα στό χῶρο τῆς πίστεως καί 

τῆς πολύτιμης κληρονομιᾶς μας. Κάντε κάθε προσπάθεια γιά νά συμμετάσχετε 

ὅλοι στό μεγάλο γεγονός τῆς παρελάσεως τῆς 27ης Μαρτίου. Εἴθε ὁ 

παντοδύναμος Κύριος καί Θεός τῆς ἐλευθερίας νά εἶναι πάντοτε μαζί σας στήν 

ἀτομική, τήν οἰκογενειακή καί τήν κοινοτική σας ζωή. 

 

 

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη, 

 

† ὁ  Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος 
 

 


