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Pronunciamento do Professor Constantino Comninos (Arconte do Patriarcado Ecumênico de
Constantinopla), Cônsul Honorário da Grécia em Curitiba, jurisdicionado para os Estados do
Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por ocasião das festividades da Data Nacional
da Grécia, aos 25 de março de 2022. –
Senhores Presidentes e Membros das Diretorias das Entidades Associativas das
Comunidades Helênicas e Ligas Filantrópicas dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul. Presbíteros das Paróquias Vinculadas de São Savas em Curitiba, de São
Nicolau em Florianópolis e dos Santos Apóstolos em Porto Alegre. Gregos, Descendentes
e Amigos da Grécia.
Este ano completa a comemoração dedicada ao Bi-Centésimo ano (200 anos) do inicio da luta pela
independência da Grécia, iniciada aos 25 de março de 1821. Todos os anos, a pátria grega nos conclama,
sejamos gregos ou descendentes que vivem na diáspora, para, no cumprimento de nossas tradições cívicas,
manifestarmos as nossas homenagens para aqueles heróis que lutaram pela independência e soberania da
Nação Grega.
Nunca é demais relembrar Péricles em seu célebre discurso em Maratona quando pronunciou
palavras imortais: “é o momento para reverenciar não os que lutaram, mas os heróis que deram a sua vida
pela grandeza da Grécia”. Este fato histórico é a marca dos ideais de liberdade, fraternidade e justiça de
outrora, do hoje e para as gerações futuras, com o objetivo de manter a continuidade do ideário de um
povo, cujo legado civilizatório, vem percorrendo os séculos desde a antiguidade.
O 25 de março têm dupla comemoração: integra o Hagiológico Cristão como o Dia da Anunciação
(Ευαγγελισμός της Θεοτόκου). Deve-se à Igreja Ortodoxa Grega, a preservação da língua grega, dos
costumes e valores que garantiram o primado da existência de um povo, que, mesmo tolhido de sua
liberdade, nunca esmoreceu na luta para a conquista da soberania de seu povo. A Santa Igreja Ortodoxa
Grega manteve por 400 anos, após a Queda de Constantinopla em 1453 pelo Império Turco-Otomano, nos
mosteiros e nas escolas clandestinas, os valores e dogmas do Cristianismo e do ensino da língua grega. Mais
uma vez, a história constatou que não se constrói uma nação sem religião. A ressurreição da esperança
traçou o ideário desta independência.
Acrescento a esse fato, com tristeza e comoção, mais uma data significativa para todos os gregos: o
Centenário da Catástrofe de Smyrna, cidade em terras da Anatólia, cognominada como a “Pérola da Ásia
Menor”, que foi incendiada pelos exércitos da Turquia aos 14 de setembro de 1922, dia consagrado à
Exaltação da Cruz. Registro: território esse que agasalhava dois milhões de gregos e seus descendentes e
presentes nessas terras que foram gregas há mais de dois milênios, sempre citada e conhecida pelos gregos
por Micráasia. A Anatólia foi palco da mais sanguinolenta das sagas gregas da Grécia moderna.
Tenho a honra de comunicar a presença em Brasília, de Sua Excelência, o Embaixador Yoannis
Tzovas Mourouzis, designado para as funções de Embaixador da Grécia no Brasil, desde 08 de fevereiro do
ano em curso. Na oportunidade, apresento oficialmente ao ilustre Embaixador, em nome das três colônias
gregas do Brasil Meridional, as boas vindas em terras brasileiras, colônias essas integradas a esta
jurisdição consular (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul).
Em nome da maior autoridade grega no Brasil, Sua Excelência o Embaixador Mourouzis e em meu
próprio nome, desejo manifestar aos gregos, descendentes e aos amigos da Grécia, o nosso júbilo, no dia
que contempla a Data Magna da Nação que representamos, e que a Theotókos (a Mãe do Senhor), nos
abençoe e nos ajude a promover a paz entre os homens de boa vontade, nesta nossa terra abençoada por
Deus.

