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Το µήνυµα

του Ύπατου Κυβερνήτη Ευρώπης

αδ. Νίκου Παπαδόπουλου

Αγαπητοί Αδελφοί

Για άλλη µια φορά η χώρα µας

βάλλεται από παντού και ζει µέσα στη

σκλαβιά της οικονοµικής µιζέριας.

Τώρα πάλι, µετά από 194 χρόνια από

την Επανάσταση του 1821, καλούµεθα

να “πάρουµε τα όπλα” και να

διακηρύξουµε σε όλο τον κόσµο την

ανεξαρτησία µας από την σκλαβιά και

µιζέρια της οικονοµικής κρίσης.

Όπως τότε, έτσι και τώρα, είµαι

βέβαιος ότι ο Έλληνας θα νικήσει διότι

αυτό είναι το πεπρωµένο του.

Ενωµένοι, όπως τότε, είµαστε δυνατοί

και ακατανίκητοι.

ΖΗΤΩ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ

Κι αν είµα
ι ποιητής,

ο αέρας της
Ελλάδας

µ’ έκανε να
είµαι

Lord Byron

Το µήνυµα

του Κυβερνήτη της ΑΗΕΡΑ ΕΛΛΑΣ

αδ. Γιώργου Πλοκαµάκη

Η Ελληνική ιστορία είναι γεµάτη από εξεγέρσεις και

επαναστάσεις, µε σκοπό την απελευθέρωση του

λαού µας και τη διαφύλαξη του ελεύθερου Ελληνικού

πνεύµατος. Σε κάθε δυσχέρεια, η στήριξη της

οµογένειας από κάθε γωνιά της γης ήταν

παρούσα. Στις 25 Μαρτίου γιορτάζουµε την επέτειο

µιας από τις µεγαλύτερες επαναστάσεις που

οδήγησαν στη δηµιουργία του νέου Ελληνικού

κράτους. Στις σηµερινές δύσκολες συνθήκες, η

οµογένεια είναι και πάλι παρούσα. Ας προτάξουµε κι

εµείς το Εθνικό µας συµφέρον στο σύγχρονο πόλεµο

που βιώνει η χώρα µας.

To προνόµιο ν
α είσαι

Ahepan

Στην Πολιτεί
α Νέας Υόρκη

ς, 

υπάρχει η Town of Greece .

Στο ιστορικό της αναφέρε
ται

ότι µετονοµά
στηκε έτσι σ

τις

22 Μαρτίου 1822

για να τιµήσει ''τον αγώνα
των

Ελλήνων για
ανεξαρτησία

από

τους Τούρκο
υς''.

To προνόµιο να είσαι
Ahepan

Στην Πολιτεία Μίσιγκαν, 

υπάρχει η City of Ypsilanti.

Σε κεντρικό σηµείο της πόλης

και ανάµεσα στις σηµαίες των

ΗΠΑ και της Ελλάδας πάντοτε

να κυµατίζουν, υπάρχει ο

ανδριάντας του ∆ηµητρίου

Υψηλάντη, αρχιστράτηγου

των ελληνικών δυνάµεων από

Ιούνιο 1821 και αδελφού του

Αλέξανδρου Υψηλάντη. 

To προνόµιο να είσαι
Ahepan

Franklin Delano Roosevelt
Πρόεδρος ΗΠΑ 1933-45

Μέλος της ΑΗΕΡΑ

Χρόνια Πολλά


