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ΑΓΓΕΛΙΑ

ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ''ΜΟΡΦΕΑΣ»
Σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα. 'Ενα όραμα των Ελλήνων της περιοχής μας έγινε
πραγματικότητα από το «'Ιδρυμα Ελληνισμού Αμερικής».
Θέλω να ευχαριστήσω επίσημα την διεύθυνση του CURLEW HILLS MEMORIAL GARDEN,
που υιοθέτησε την πρόταση του Ιδρύματος γιά την δημιουργία του Ελληνικού
Κοιμητήριου ''Μορφέας''. Επίσης, να ευχαριστήσω όλους τους ιερείς, ενορίες και όλους
τους 'Ελληνες της περιοχής μας που υποστήριξαν την μεγάλη αυτή ιδέα γιά την
δημιουργία του Κοιμητήριου.
Είμαι ιδιαίτερα ενθουσιασμένος, διότι θα τιμήσουμε τους νεκρούς μας με τις ελληνικές
παραδόσεις.
Για πρώτη φορά οι 'Ελληνες μπορούν να είναι όλοι μαζί αγαπημένοι, μονιασμένοι και
ειρηνικά να ξεκουραστούν σε μία καταπληκτική τοποθεσία, στην καρδιά της Κομητείας
Πινέλλας στην Πολιτεία Φλόριδας.
Είναι ο χώρος μνήμης και λατρείας με παραδοσιακούς τάφους, που θα ακολουθήσει η
ταφή σύμφωνα με τις παραδόσεις μας, τα έθιμα και με τα θρησκευτικά μας σύμβολα.
Εδώ βρίσκεται το πραγματικό Ληξιαρχείο της ελληνικής Κοινότητας, εδώ θα
συμπυκνωθεί μέσα σε λίγα στρέμματα, η ιστορία των Ελλήνων της δυτικής Φλόριδας,
που θα είναι γραμμένη στο ελληνικό Κοιμητήριο ''Μορφέας'' και θα αποτελέσει ένα
κομμάτι της ιστορίας του Ελληνισμού Αμερικής.
Στην είσοδο της πύλης του παραδείσου γράφει ''ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΠΑΣΑ ΓΗ
ΤΑΦΟΣ''. Είναι παρμένο από τον Επιτάφιο του Περικλή (''ανδρών επιφανών πάσα γη
τάφος'').
Ο Σωκράτης έλεγε ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος από την φύση και από την
ώρα που γενιέται, να πεθάνει. 'Ολοι θέλουμε να πάμε στον παράδεισο, αλλά κανένας
δεν θέλει να πεθάνει.
Θέλω να ευχαριστήσω επίσημα την ανάδοχο αείμνηστη Βασιλική Καράσσα, που έδωσε
το όνομα ΜΟΡΦΕΑΣ στο ελληνικό Κοιμητήριο. Πρόκειται γιά τον Θεό των ονείρων,
σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία.
Δεν χρειάζεται να βιαστούμε να έρθουμε στον ''Μορφέα''. Πρέπει όμως να
προετοιμάσουμε την τελευταία και μόνιμη κατοικία μας, διότι το ''πεπρωμένον φυγείν
αδύνατον''.
Θέλουμε να γίνει γνωστό σε όλους τους 'Ελληνες, να βρεθεί κάποιος, κάποια, να
δωρίσει το εκκλησάκι, που θα τοποθετηθεί στο ελληνικό Κοιμητήριο.
Θα κλείσω, όπως πάντα, με μία λέξη: ΕΛΛΗΝΙΖΕΙΝ. Που σημαίνει η συνέχεια της ιδέας
του Ελληνισμού, δηλαδή να τρώμε ελληνικά, να σκεπτόμαστε ελληνικά, να χορεύουμε
ελληνικά, να τραγουδάμε ελληνικά, να μιλάμε ελληνικά. Και όταν έρθει η ώρα να
αποδημήσουμε, να ακολουθήσει η ταφή, με την ελληνική παράδοση.
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΒΟΣ
Δημιουργός Ελληνικού Κοιμητήριου ''Μορφέας''
(Η παραπάνω ομιλία εκφωνήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2014, με την ευκαιρία των επίσημων
εγκαινίων του ''Μορφέα'')

