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AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1821 
 

Με σειρά εκδηλώσεων θα τιμήσει και φέτος την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου 
1821 η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας.  
 
 

 

• ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 και ώρα 11.00 π.μ. πανηγυρική Δοξολογία 
στον Ιερό Καθεδρικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, υπό του ιερού 
κλήρου,  παρουσία Πολιτειακών και πολιτικών αντιπροσώπων, του 
Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του διδακτικού προσωπικού και των 
μαθητών των σχολείων μας. 
 

• Ο εορτασμός θα τελεστεί ενώπιον του Κενοτάφιου των Ηρώων στο προαύλιο 
του Καθεδρικού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρχών όπου θα γίνει 
επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των πεσόντων ηρώων, θα εκφωνηθεί ο 
πανηγυρικός της ημέρας,  θα πραγματοποιηθεί κατάθεση στεφάνων από τους 
επίσημους και τους παροικιακούς φορείς και θα ακουστεί ο Εθνικός Ύμνος. 

 

• To απόγευμα της ίδιας ημέρας ακριβώς μετά το πέρας κατάθεσης 
στεφάνων, θα ακολουθήσει πολιτιστικό πρόγραμμα από τους μαθητές και μαθήτριες 
των απογευματινών μας σχολείων στο προαύλιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών με 
απαγγελίες ποιημάτων, σύντομων θεατρικών και παραδοσιακών τραγουδιών.  

 

•  
 
Για την Κοινότητα ο εορτασμός της επετείου του 1821 αποτελεί εθνικό χρέος και για 
το λόγο αυτό καλούμε όλους τους ομογενείς να συμμετάσχουν σ’ αυτόν, 
αποτίνοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής σ' αυτούς που έδωσαν την ζωή τους για την 
υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του λαού μας και την ακεραιότητα της γενέτειρας 
πατρίδας. 
 
 
Για την Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νότιας Αυστραλίας 
 
 
 
Παναγιώτης Ππύρος 
Γενικός Γραμματέας 
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