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Ηράκλειο 23Μαρτίου 2022
Χρόνια Πολλά και θερμές ευχές για ένα καλύτερο μέλλον για το Εθνος μας στέλνει η Διοίκηση
του ΟΛΗ με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Μηνά Παπαδάκη να αναφέρει ότι «η επέτειος της
25ης Μαρτίου έχει πάντα για τον ελληνισμό και την Ορθοδοξία έναν ιδιαίτερο συμβολισμό.
Αποτελεί το διάλογο με την Ιστορία αλλά και την αφορμή να αναστοχαστούμε και να
αναλογιστούμε τo παρόν και τη διαδρομή που κάναμε για να φτάσουμε σε αυτό.
Διπλή γιορτή, Εθνική και Θρησκευτική, συμβολίζει την διαχρονική ισχύ και την ιστορική
παρακαταθήκη τόσο της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 όσο και του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου.
Φέτος συμπληρώνονται 201 χρόνια από την Επανάσταση του ’21, ενός ξεσηκωμού που
συνοδεύτηκε από πράξεις οραματισμού και υψηλοφροσύνης, πάνω στις οποίες οι
πρωταγωνιστές της Επανάστασης του ΄21, θεμελίωσαν τον νέο Ελληνισμό μέσα από θυσίες
και ολοκαυτώματα.
Ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υψώνει το Εθνικό Σύμβολο σε όλα τα κτίρια του και με
την γαλανόλευκη να κυματίζει στέλνει μηνύματα ελπίδας και ενότητας αποδίδοντας
παράλληλα Τιμή στο Ναυτικό που διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση.
Τιμή στους ατρόμητους μπουρλοτιέρηδες με τα πυρπολικά τους που ανέτρεπαν τη λογική
της υπεροπλίας και των αριθμών, προξενώντας βαρύτατες απώλειες στην Τουρκική αρμάδα
που προσπαθούσε να επέμβει στα μέτωπα της Επανάστασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελληνική
ανεξαρτησία κερδήθηκε στη θάλασσα με μια ένδοξη ναυμαχία, τη ναυμαχία του Ναβαρίνου.
Τιμή σε όλους τους Έλληνες και Ελληνίδες που με τον αγώνα τους, στάθηκαν όρθιοι μπροστά
στη μοίρα τους, που έγραψαν το πιο μεγάλο κεφάλαιο της νεότερης ιστορίας μας και
επανέφεραν την Ελλάδα στο χάρτη της υφηλίου».
Ο Πρόεδρος του ΟΛΗ Γιάννης Βαρδαβάς επεσήμανε ότι «η 25η Μαρτίου 1821, κλείνει μέσα
της ό,τι βαθύτατα ανθρώπινο και αιώνιο. Είναι γεμάτη υψηλούς συμβολισμούς και
μηνύματα πίστης, ελπίδας και εθνικής ανάταξης. μηνύματα ελευθερίας, ανεξαρτησίας,
αφύπνισης και κινητοποίησης της συλλογικής μας συνείδησης, αποδεικνύοντας ότι ο αγώνας
και η ισχυρή θέληση ενός Έθνους κατέστησαν την Ελλάδα και της έδωσαν υπόσταση και
θέση ανάμεσα στα ελεύθερα έθνη. Οι αξίες που μας κληροδότησαν οι γενιές των προγόνων
μας, επιβάλλουν να αντιμετωπίζουμε τις σημερινές προκλήσεις με το ίδιο αίσθημα ιστορικής
συνέχειας, γενναιότητας και θάρρους, Να αντλήσουμε διδάγματα, εμπειρίες και
συμπεράσματα για το σήμερα. Οφείλουμε να δημιουργήσουμε νέες αξίες, σε ατομικό,
συλλογικό και κοινωνικό επίπεδο και να παραδειγματιστούμε από το πνεύμα της θυσίας
αυτών των ηρώων, αντλώντας δύναμη και πίστη από την αντρειοσύνη τους».
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