
Κορυφώνονται αύριο
οι εκδηλώσεις για τον εορ-

τασµό της 25ης Μαρτίου

Mε τη µεγάλη µαθητική και στρα-
τιωτική παρέλαση κορυφώνον-
ται αύριο οι εκδηλώσεις για τον

εορτασµό της εθνικής µας επετείου της
25ης Μαρτίου.
Πρόκειται για µια διπλή γιορτή για την
Ελλάδα, καθώς η Ορθοδοξία µας γιορ-
τάζει τον Ευαγγελισµό της Θεοτόκου και
το Εθνος µας την έναρξη της επανάστα-
σης για την αποτίναξη του τουρκικού ζυ-
γού και την ελευθερία του γένους.
Αύριο,στις 11:40 τοπρωίθατελεστείηεπί-
σηµη ∆οξολογία στη Μητρόπολη Πα-
τρών και στις 12 το µεσηµέρι, η παρέ-
λαση των πολιτικών και στρατιωτικών
τµηµάτων επί της Αγ. Ανδρέου.
Την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στις
εκδηλώσεις στην Πάτρα η Αναπληρώ-
τρια Υπουργός Εξωτερικών και Βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας ΣΣίίαα  ΑΑννααγγννωωσσττοο--
πποούύλλοουυ, στην Ι.Π. Μεσολογγίου ο Υφυ-
πουργός Υποδοµών και Μεταφορών ΘΘάά--
ννοοςς  ΜΜωωρρααΐΐττηηςς, στον Πύργο ο Υφυπουρ-
γός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΑΑνναασσττάά--
σσιιοοςς  ΠΠεεττρρόόπποουυλλοοςς και στα Καλάβρυτα
ο Γενικός Γραµµατέας Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής ∆∆ιιοοννύύσσηηςς  ΤΤεεµµπποοννέέ--
ρρααςς. Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας
ΑΑππόόσσττοολλοοςς  ΚΚααττσσιιφφάάρρααςς θα βρίσκεται
στις εκδηλώσεις που θα γίνουν στην Πά-
τρα.
Την παρέλαση θα ανοίξουν όπως κάθε
χρόνο έτσι και φέτος οι σηµαιοφόροι
των σχολείων, θα συµµετάσχουν οι µα-
θητές όλων των βαθµίδων της εκπαί-
δευσης, στη συνέχεια θα πάρουν τη σκυ-
τάλη τα τµήµατα των προσκόπων και των
εθελοντικών συλλόγων, φορέων, οργα-
νισµών. Στο δεύτερο µέρος θα παρελά-
σουν τα στρατευµένα νιάτα, τα πεζοπόρα

τµήµατα του Πεζικού, του Ναυτικού
και της Αεροπορίας. Ωστόσο, φέτος,
µετά από αρκετά χρόνια επιστρέφουν
στην παρέλαση τα οχήµατα των σω-
µάτων ασφαλείας, της Αστυνοµίας και
της Πυροσβεστικής, τα οποία είχαν
σταµατήσει την συµµετοχή τους λόγω
περικοπών που επέβαλε η µνηµονιακή
πολιτική. 

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Αυξηµένα είναι τα µέτρα της ΕΛ.ΑΣ. κατά
τη διάρκεια των παρελάσεων για την 25η
Μαρτίου και στην Πάτρα, προκειµένου
να διεξαχθεί οµαλά η κορύφωση των
επετειακών εκδηλώσεων.
Στόχος της Αστυνοµίας είναι να µην υπάρ-
ξουν εντάσεις ή τυχόν αποδοκιµασίες
µε αφορµή και την Συµφωνία των Πρε-
σπών, κατά τη διάρκεια της κορύφωσης

των επετειακών εκδηλώσεων καθώς
υπάρχει φόβος πολίτες να εκφράζουν
την αντίθεσή τους για τη συµφωνία µε τη
Βόρεια Μακεδονία.
Στην Πάτρα σύµφωνα µε όσα ανέφερε
στην ««ΓΓ»»  υψηλόβαθµο στέλεχος της
ΕΛ.ΑΣ., τα µέτρα της αστυνοµίας που
έχουν σχεδιαστεί θα είναι αντίστοιχα,
όπως και στις προηγούµενες παρελά-
σεις, µε τον κόσµο να είναι κοντά στην
εξέδρα των επισήµων χωρίς αποκλει-
σµούς.
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Ένα ιστορικά
εξωπραγµατικό γεγονός
Πλησιάζοντας στα 200 χρόνια από την Επανάσταση του

1821, µοιάζει όλα να έχουν ειπωθεί, όλα να είναι γνω-
στά, σε σηµείο που πολλοί να τα θεωρούν πλέον δεδοµένα,
ίσως και τετριµµένα. Για τους πε-
ρισσότερους από εµάς, όµως, το ρί-
γος και η συγκίνηση δεν θαµπώνουν,
ούτε αργοσβήνουν όσο περνάει ο και-
ρός. ∆ιατηρούνται, ενδεχοµένως ή
ενίοτε διαφοροποιούνται, αλλά εν
τέλει µεγαλώνουν, σε πείσµα της επο-
χής - ίσως και από ένστικτο αυτο-
συντήρησης, απέναντι στις πιέσεις
που πανταχόθεν δέχεται η πατρίδα
µας.

ΓΕΝΙΕΣ ΤΙΤΑΝΩΝ
Αναµφίβολα, το Εικοσιένα δεν ήταν

µια συνηθισµένη επανάσταση. Ήταν
ένα ιστορικά εξωπραγµατικό γεγονός, το οποίο δύσκολα
µπαίνει σε καλούπι και ακόµα δυσκολότερα µπορεί να
παραλληλιστεί µε άλλες εξεγέρσεις σκλαβωµένων λαών.
Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ορθοδοξίας, οι µεγάλες
πνευµατικές, πολιτικές, και στρατιωτικές προσωπικό-
τητες του Αγώνα, η διεθνής αναταραχή που δηµιούργησε
αλλεπάλληλα κύµατα φιλελληνισµού σε κάθε άκρη του
πλανήτη, ο ηρωισµός των ανώνυµων στεριανών και νη-
σιωτών, πάνω από όλα το «πλήθος αίµα ελληνικό» που
εξυµνεί ο εθνικός µας ποιητής ∆ιονύσιος Σολωµός, εί-
ναι χαρακτηριστικά µοναδικά στην ιστορία των λαών.

∆ιάβαζα πρόσφατα ότι µόνο κατά τον πρώτο χρόνο της
Επανάστασης, η Οθωµανική Αυτοκρατορία κινητοποί-
ησε περίπου 200.000 στρατό, για να προλάβει ή για να
αντιµετωπίσει τις κατά τόπους εξεγέρσεις των ελληνι-
κών πληθυσµών. Απέναντι σε έναν τέτοιο αντίπαλο, το
Έθνος µας ευτύχησε να αντιπαρατάξει, όπως λέει και
ένας στενός φίλος, µία από τις γενιές των τιτάνων, σαν
αυτές δηλαδή που ακολούθησαν στους Βαλκανικούς Πο-
λέµους, στην Μικρασιατική Εκστρατεία και στο Έπος
του 1940. Μια γενιά που αγωνίστηκε «για του Χριστού
την πίστη την Αγία και της Πατρίδος την Ελευθερία»,
όπως συνέβη κάθε φορά που το Γένος µας µεγαλουρ-
γούσε, αφού πάντα για τους Έλληνες η πατρώα θρησκεία
αποτελούσε τη βάση του κυριολεκτικά υπαρξιακού συν-
θήµατος «νυν υπέρ πάντων ο αγών».

Η ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑ
Οι αγωνιστές που πήραν στο χέρι το καριοφίλι και ξεκίνησαν

τον Αγώνα, γνώριζαν ότι θα ανέβαιναν έναν Γολγοθά, για
να επιτύχουν την ανάσταση του Γένους µε την Καλή Αγ-
γελία της Γέννησης του Σωτήρα. Τον Ευαγγελισµό της
Θεοτόκου και τον Ευαγγελισµό της απελευθέρωσης της
Ελλάδας, που ήταν µια ατελείωτη αλυσίδα από τιτάνιους
αγώνες, αίµα, θυσίες, και πράξεις ηρωισµού. Έχοντας
σταθερό και αναντικατάστατο οδηγό την Ορθοδοξία - την
ίδια την πίστη αλλά και τους λειτουργούς της, τους ιερείς
που υπηρετούσαν στις Εκκλησίες, στο Κρυφό Σχολειό,
στην πρώτη γραµµή της µάχης, ο καθένας τους ένας µι-
κρός Παπαφλέσσας, ένας άλλος Παλαιών Πατρών Γερ-
µανός στην τοπική του Αγία Λαύρα, για να µην ξεχνάµε
και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του νοµού µας, της Αχαΐας,
στην εθνική παλιγγενεσία.

ΤΟ ΑΘΑΝΑΤΟ ΚΡΑΣΙ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΙΕΝΑ
∆ιανύοντας φέτος όχι µόνο 198 χρόνια από την Επανά-

σταση αλλά και 160 χρόνια από τη γέννηση, στην Πάτρα,
του µεγάλου ποιητή της Ρωµιοσύνης Κωστή Παλαµά,
έχοντας επίσης µόλις εορτάσει την Παγκόσµια Ηµέρα
Ποίησης, ας ξαναθυµηθούµε τον περίφηµο στίχο που
απηύθυνε στην ελληνική νεολαία, στη 1 Νοεµβρίου 1940:
«µεθύστε µε το αθάνατο κρασί του ’21»! Και ας µην ξεχνάµε
ποτέ ότι, ως λαός, είµαστε φτιαγµένοι για να «ταρακου-
νάµε» την ιστορία, παράγοντας τέτοια «εξωπραγµατικά»
γεγονότα...
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Tης ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ *

Παρέλαση σε κλοιό
ασφαλείας

Το πρόγραµµα των εκδηλώ-
σεων στην Πάτρα ανήµερα της
εθνικής επετείου έχει ως εξής:
••  77  ππ..µµ.. Ανάκρουση Εωθινού
από τη Φιλαρµονική του ∆ή-
µου Πατρέων.
••  88  ππ..µµ..  Έπαρση σηµαίας στην
κεντρική προβλήτα Αγίου Νι-

κολάου.
••  99  ππ..µµ..Εκκίνηση ποδηλατικού
αγώνα «Θυσίας» Πατρών-
Καλαβρύτων Αγίας Λαύρας
από πλατεία Γεωργίου, τερ-
µατισµός στην Αγία Λαύρα
Καλαβρύτων (11.45 π.µ Απο-
νοµή επάθλων).

••  1111..4400  ππ..µµ.. ∆οξολογία στον
Ιερό Μητροπολιτικό Ναό
Ευαγγελιστρίας Πατρών. (Τέ-
λος προσέλευσης επισήµων
11.30 π.µ). Απόδοση τιµών από
τµήµατα Ενόπλων µε τη συµ-
µετοχή της ∆ηµοτικής Μου-
σικής.
••  1122  µµ..  Παρέλαση πολιτικών
και στρατιωτικών Αρχών και
τµηµάτων Σωµάτων Ασφα-
λείας µε τη συµµετοχή και
τροχοφόρων τµηµάτων, µπρο-
στά από τους επισήµους και το
λαό, επί της οδού Αγίου Αν-
δρέου από το ύψος της οδού
Αράτου και τερµατισµό στον
Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα.
••  66..4422  µµ..µµ.. Υποστολή σηµαίας
στην Κεντρική προβλήτα Αγ.
Νικολάου. Τιµές θα αποδώ-
σει κατά τα κεκανονισµένα
Τµήµα Στρατού µετά της Μου-

σικής του ∆ήµου.

ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Χθες, στις 2 το µεσηµέρι,
πραγµατοποιήθηκε η 2η κατά
σειρά αναπαράσταση της ορ-
κωµοσίας των αγωνιστών της
Πάτρας στην πλατεία Αγίου
Γεωργίο από τον Λαογραφικό
Σύλλογο Μωραΐτες εν Χορώ,
προκαλώντας ρίγη συγκίνη-
σης. 
Η αναπαράσταση ξεκίνησε µε
το τραγούδι του Μωριά, ακο-
λούθησε χαιρετισµός από τον
πρόεδρο του Συλλόγου, ΣΣππύύρροο
ΤΤσσοοκκααννάά, χαιρετισµός από εκ-
πρόσωπο των Αρσακείων
σχολείων, οµιλία του ΣΣππύύρροουυ
ΣΣκκιιααδδααρρέέσσηη, αναπαράσταση
της ορκωµοσίας, χοροί, επι-
µνηµόσυνη δέηση και κατά-
θεση στεφάνων.

ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Για πρώτη φορά µετά
από χρόνια θα
συµµετάσχουν οχήµατα
της Αστυνοµίας και της
Πυροσβεστικής

Πάτρα/Αχαΐα


