
200 χρόνια επέτειος της Ελληνικής Επανάστασης!!!

See the March 25th Virtual Program on

this link: Pythagoras Virtual Program

Σήμερα η καρδιά της Ευρώπης χτυπά στην Ελλάδα και διάφορες

γωνιές του κόσμου βάφονται στα μπλε και άσπρα για να τιμήσουν την ελληνική

επανάσταση του 1821. Σήμερα γιορτάζουν οι έλληνες, όπου και αν βρίσκονται και

θυμούνται με νοσταλγία και υπερηφάνεια τους αγώνες των ηρώων, που πέθαναν για να

γίνει ελεύθερη η Ελλάδα.

Σήμερα κάνουμε μνημόσυνο στα παλικάρια του ‘21 και τους λέμε << Ευχαριστώ>> για τη

θυσία τους και την αγάπη τους για την πατρίδα πάνω από όλα!

Σήμερα ξεχειλίζουμε από εθνική υπερηφάνεια, γιατί καταγόμαστε από τέτοιους

προγόνους.

Αλλά και σήμερα γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και χαιρετίζουμε το νέο

της επερχόμενης γέννησης του Χριστού.

Έλληνες Χριστιανοί σε όλα τα πέρατα του κόσμου, Χρόνια Πολλά, Περήφανα και

Χριστιανικά!!!  Ζήτω η Ελλάδα μας! Ζήτω η πιο όμορφη γωνιά του πλανήτη!!

Today the heart of Europe beats in Greece and various parts of  the world are

painted in blue and white to honor the Greek revolution of 1821. Today the Greeks

celebrate, wherever they are and remember with nostalgia and pride the struggles

of the heroes and heroines who died to liberate Greece! Today we commemorate

the young men and women of '21 and offer a sincere "Thank you" for their

sacrifice and  love for the patrida  above all!  Today our hearts overflow with great

ethnic pride knowing that our ancestors are linked to such a historic and significant

event!   Celebrating  the Annunciation of the Theotokos on the same day, and

welcoming  the news of the forthcoming birth of Christ makes it a  ‘Double

Holiday’, ‘Double Joy!’

Διπλή Γιορτή! Διπλή Χαρά!!    Greek Christians all over the world, Χρόνια Πολλά!  Be

proud to be called Greek and Christian!

Long live Greece!    Long live the most beautiful place on Earth!!

Sincerely, Pythagoras Greek School Staff

https://padlet.com/pythagorasgreekschool/zl7mncjrads7aqf7


IMAGES FROM AROUND THE WORLD AS COUNTRIES

‘LIGHT UP IN BLUE & WHITE’ IN

H0NOR OF THE HEROES OF 1821!




