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Αθήνα

Εξοχ. κύριε Πρωθυπουργέ,
Με την επιστολή αυτή, σας ευχαριστούμε και σας συγχαίρουμε που πράξατε το εθνικό σας καθήκον, αποδίδοντας 
την οφειλόμενη αναγνώριση και τιμή, ως Ελληνική Δημοκρατία:
- Στους πρώτους 'Ελληνες (400+) που έφτασαν ομαδικά στην αμερικάνικη ήπειρο και συγκεκριμένα στον 'Αγιο 
Αυγουστίνο, Φλόριδας ΗΠΑ, τον Ιούνιο 1768.
- Στους Αμερικανούς φιλέλληνες που πολέμησαν στο πλευρό των Ελλήνων στην επανάσταση του '21 και αρκετοί 
από αυτούς θυσίασαν την ζωή τους, γιά την Ελλάδα μας.

Είναι η πρώτη φορά που ελληνική Κυβέρνηση έπραξε τα -εθνικά, ιστορικά, ηθικά- αυτονόητα και εκπροσωπή-
θηκε άψογα, μετά από πρόσκλησή μας, από τον υφυπουργό σας κ. Τέρενς Νικόλαο Κουίκ, στις εκδηλώσεις που 
διοργανώσαμε, στον 'Αγιο Αυγουστίνο την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2016 και στην Βοστώνη (τιμή στον τάφο του 
μεγάλου φιλέλληνα ιατρού Samuel Howe) την Τρίτη 1 Μαρτίου 2016.

Η οφειλόμενη αναγνώριση και τιμή από την Ελληνική Δημοκρατία γιά τους πρώτους 'Ελληνες στην Αμερική και 
γιά τους Αμερικανούς φιλέλληνες που πρόσφεραν τα μέγιστα στην Επανάσταση του '21, ήταν γιά εμάς εθνική 
υπόθεση και χαιρόμαστε, που γιά πρώτη φορά -επιτέλους- έγινε πράξη, από Κυβέρνηση της Ελλάδας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
θα μείνετε στην ιστορία ως ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, που αντιλήφθηκε άμεσα την σπουδαιότητα 
της αναγνώρισης και απόδοσης τιμής, στους πρώτους 'Ελληνες στην Αμερική και στους Αμερικανούς φιλέλληνες 
που πολέμησαν γιά την Ελλάδα, στην Επανάσταση του '21. Εκτιμούμε ότι ήταν πολύ μεγάλη παράλειψη της Ελλά-
δας να μην πράξει τα αυτονόητα πριν. 'Εστω και με καθυστέρηση ενός αιώνα, τώρα, η Ελλάδα έπραξε αυτά που 
είχε υποχρέωση εθνική, να πράξει.

Ευελπιστώντας στην θετική ανταπόκρισή
σας και γιά δύο ακόμα εκδηλώσεις στις
ΗΠΑ, γιά ιστορικά γεγονότα που έχουν
άμεση σχέση με την Ελλάδα και
θεωρούμε παράλειψη της ελληνικής
Πολιτείας να μην τα έχει αναγνωρίσει και
τιμήσει, παρά τις επίμονες οχλήσεις μας
σε προηγούμενες κυβερνήσεις, σας
ευχόμαστε υγεία, μακροημέρευση και
ευόδωση των αγώνων σας γιά μιά
καλύτερη Ελλάδα.

Με τιμή και ειλικρινείς ευχαριστίες,

Βασίλης Ματαράγκας
Πρόεδρος  


