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Η στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική Επέτειο
της 25ης Μαρτίου
/ Επικαιρότητα

Παρουσία

της

Προέδρου

της

Δημοκρατίας

Κατερίνας

Σακελλαροπούλου, των Υπουργών Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και
Κύπρου,

καθώς

και

των

εκπροσώπων

κομμάτων

και

της

τοπικής αυτοδιοίκησης πραγματοποιήθηκε στους κεντρικούς
δρόμους της Αθήνας η στρατιωτική παρέλαση για την Εθνική
Επέτειο της 25ης Μαρτίου.
Την Εκκλησία της Ελλάδος εκπροσώπησε ο Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου,
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωρεών κ. Φιλόθεος.
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Οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν με τους 21 κανονιοβολισμούς από τον λόφο
του Λυκαβηττού ενώ στη συνέχεια ακολούθησε η έπαρση της Γαλανόλευκης

σημαίας στις 8:00 το πρωί στην Ακρόπολη.

Δοξολογία στον Καθεδρικό Ναό Αθηνών
Χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. Ιερωνύμου, με την παρουσία της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας,
Κατερίνας Σακελλαροπούλου, τελέστηκε σήμερα η Δοξολογία για την 25η Μαρτίου
στον πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό Αθηνών.
Στο τέλος της Δοξολογίας ο Αρχιεπίσκοπος κ.κ. Ιερώνυμος ευχήθηκε “χρόνια
πολλά και πολύκαρπα” σε όλο τον κόσμο.
Στη Δοξολογία παρέστησαν ο Διευθυντής Εκπροσωπήσεως του Γραφείου του
Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα, Σεβ. Μητροπολίτης Λαοδικείας κ.
Θεοδώρητος, ο Εκπρόσωπος του Πατριάρχη Αλεξανδρείας στην Αθήνα, Σεβ.
Μητροπολίτης Γουινέας κ. Γεώργιος και ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην
Αθήνα, Αρχιμανδρίτης Ραφαήλ Γρίβας.
Την Βουλή εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος κ. Αθνάσιος Μπούρας.
Παρέστησαν επίσης οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Ελλάδος και Κύπρου, Νίκος
Παναγιωτόπουλος και Χαράλαμπος Πετρίδης, ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος
Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίος Κώστας Μπακογιάννης, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γιώργος Πατούλης, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στραηγός Κωνσταντίνος Φλώρος,
καθώς και ο Αρχηγός του Γενική Επιτελείου Εθνικής Φρουράς της Κύπρου,
Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης. Οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας καθώς και ο Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης.
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνου από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο μνημείο
του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα.

ΠτΔ: Το ’21 εκφράζει οικουμενικές και πανανθρώπινες αξίες
Στην πολύ δύσκολη συγκυρία, εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία αναφέρεται η
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, στο μήνυμά της για την
Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Ειδικότερα, η κυρία Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «τα σύννεφα του πολέμου στην
Ευρώπη, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, σκοτεινιάζουν τον ορίζοντα» και
προσθέτει ότι «το διακύβευμα είναι παγκόσμιο και τόσο σημαντικό που μας
επηρεάζει όλους».
«Για τους Έλληνες, που ξεσηκώθηκαν για την ελευθερία τους το 1821 εναντίον
της πανίσχυρης οθωμανικής αυτοκρατορίας, και πολέμησαν με ελάχιστα μέσα,
οικονομικά ή στρατιωτικά, τα όσα διαδραματίζονται τώρα στην Ουκρανία
μοιάζουν γνωστά και χαραγμένα στην συλλογική, εθνική μας μνήμη. Ο αγώνας του
‘21, όπως άλλωστε και το έπος του 1940, αλλά και παλιότερα ο ηρωικός και
απελπισμένος αγώνας του 1453 και ακόμα και στην αρχαία εποχή, του Θεμιστοκλή
και του Μιλτιάδη, η αντίσταση στην πανίσχυρη περσική αυτοκρατορία, είναι
αναπόσπαστα συνδεδεμένα με την ταυτότητα και τα ιδανικά μας και μας
συγκινούν βαθιά, όταν τα θυμόμαστε ή όταν βλέπουμε παρόμοια να συμβαίνουν σε
άλλους λαούς» επισημαίνει η Πρόεδρος.
Στο ίδιο πλαίσιο, σημειώνει ότι «για τους λόγους αυτούς, οι αγωνιστές της
Επανάστασης, κλέφτες και Φαναριώτες, κληρικοί και λαϊκοί, διανοούμενοι και
αγράμματοι, που ξεσηκώθηκαν την ημέρα του Ευαγγελισμού κατά του Τούρκου
δυνάστη, η θυσία του Μεσολογγίου, των Ψαρών, της Χίου, δεν αποτελούν μόνο
ηρωικές σελίδες της Ελλάδας, αλλά παγκόσμιες, γιατί εκφράζουν οικουμενικές και
πανανθρώπινες αξίες. Επαναλαμβάνονται κατά τη διάρκεια της Ιστορίας ξανά και
ξανά, καθώς ανταποκρίνονται στην ανθρώπινη φύση».

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την 25η Μαρτίου
Φέτος υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με μόνη βεβαιότητα την αβεβαιότητα
ενός πολέμου, σημειώνει στο μήνυμά του για την 25η Μαρτίου ο Κυριάκος
Μητσοτάκης.
«Οι Έλληνες σε κάθε γωνιά της γης γιορτάζουμε, σήμερα, την αφετηρία μιας
πορείας διακοσίων ενός χρόνων αγώνα για την πρόοδο του έθνους. Αλλά και την
αυγή του τρίτου αιώνα ανεξαρτησίας μας, που αντικρίζουμε με εμπιστοσύνη και
αισιοδοξία. Τιμούμε κάθε γενιά των προγόνων. Τους αγωνιστές του 1821, που μας
πρόσφεραν ελευθερία και κράτος, σε μια ήπειρο όπου βασίλευε η απολυταρχία.
Αλλά και τους διαδόχους τους. Αυτούς που μεγάλωσαν την πατρίδα και δούλεψαν
σκληρά για την ευημερία της. Όλους τους Έλληνες, πριν από εμάς, που για
δεκαετίες κράτησαν την πιο πολύτιμη σκυτάλη: την εντολή της ενότητας και της
διαχρονικής προκοπής», αναφέρει στην αρχή του μηνύματός του ο πρωθυπουργός.

“Φέτος υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με μόνη βεβαιότητα την αβεβαιότητα
ενός πολέμου. Μιας φωτιάς που άναψε ξανά στην Ευρώπη βάφοντας με αίμα τα
σύνορα

και

οδηγώντας

εκατομμύρια

στην

προσφυγιά.

Πρόκειται

για

μια

γεωπολιτική κρίση που, μαζί με τις πόλεις της Ουκρανίας, βομβαρδίζει και τη
διεθνή αγορά ενέργειας, πυροδοτώντας έτσι την ακρίβεια σε όλες τις χώρες και
σε όλα τα προϊόντα”, σημειώνει.
“Πριν από 201 χρόνια, ξεκίνησε ένας αγώνας από λίγους, που πολλοί στον κόσμο
δεν τον πίστεψαν. Και όμως πέτυχε! Τον αγώνα των δικών μας καιρών καλούμαστε
να τον δώσουμε όλοι ενωμένοι. Είμαστε, άλλωστε, οπλισμένοι με τα διδάγματα
που γέννησαν και το ελεύθερο κράτος μας: Με την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας.
Την ψύχραιμη διορατικότητα. Και τη διάθεση να κάνουμε εφαλτήριο το κάθε
εμπόδιο”, σημειώνει σε άλλο σημείο.

Στρατηγός Φλώρος: Οι ατσάλινοι γίγαντες του ’21, Οδηγός και
Φάρος μας
“Οι ατσάλινοι γίγαντες του ΄21 ας είναι ο Οδηγός και ο Φάρος μας. Η έμπνευσή
μας και η Πυξίδα μας. Για την Ελευθερία και την Ανεξαρτησία της Πατρίδας”. Με
αυτά τα λόγια αποτυπώνει στην Ημερήσια Διαταγή του για την Εθνική Επέτειο της
25ης Μαρτίου 1821 το αθάνατο πνεύμα του ’21 που συνεχίζει να καθοδηγεί τον
στρατό της πατρίδας μας ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας,
Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.
“Οι Ήρωες του ‘21 από τους οποίους προερχόμεθα, μας καλούν να υπερασπιστούμε
με κάθε κόστος αυτήν την υπέροχη Πατρίδα κι ο λόγος είναι τόσο απλός και
μεγαλειώδης: «Ουδέν αρ’ ην φίλτερον άλλο Πατρίς», «Δεν υπάρχει τίποτα πιο
αγαπημένο από την Πατρίδα»! Αυτός είναι ο αυτοσκοπός της προπαρασκευής μας
και της επίπονης εκπαίδευσής μας, αυτός είναι τελικά ο αυτοσκοπός της ‘Υπαρξής
μας! Το ξέρω καλά ότι μ’ αυτό αρχίζει και τελειώνει κάθε ημέρα σας και σας
συγχαίρω γι’ αυτό”, αναφέρει σε άλλο σημείο.
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