
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 635684f1eb32ff008d155397 στις 25/10/22 10:45
1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Προς: κ. ΔΗΜΑΡΧΟ,
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ, 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ, 
Δ΄Δ/ΝΣΗ Α΄ΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, Δ΄Δ/ΝΣΗ 
Β΄ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ, 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, 
ΤΡΟΧΑΙΑ, ΙΕΡΟΥΣ ΝΑΟΥΣ, 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 
& ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 
ΜΑΘΗΣΗΣ

Πληροφορίες: Δέσποινα Δεσύπρη &   
Βασίλης Λανές

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κύπρου 68
[Είσοδος από  Ρεθύμνης]
Αργυρούπολη Τ.Κ. 16452

Τηλ: 213218781 - 782
Email:tmimapaideias@elliniko-

argyroupoli.gr
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«28ης  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940».

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

     Συμπολίτισσες και συμπολίτες, 

     Σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την Εθνική επέτειο του έπους του 1940.

     Η απόδοση τιμής στους ήρωες αυτού του κοσμοϊστορικού γεγονότος και η άντληση διδαγμάτων 
από την θυσία τους, αποτελεί χρέος όλων μας.

     Σας καλούμε να λάβετε μέρος στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από το Δήμο Ελληνικού-
Αργυρούπολης με τη συμμετοχή όλων των Σχολείων και των φορέων της Δημοτικής Κοινότητας 
Ελληνικού.

Το Εορταστικό Πρόγραμμα για την Εθνική Επέτειο της «28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940» 
καταρτίζεται ως εξής:

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Γενικός σημαιοστολισμός Δημοσίων, Δημοτικών, Ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών επί 3 
ημέρες, από τις 8.00 π.μ. της 26ης Οκτωβρίου  μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου σύμφωνα 
με τις υπ’ αριθ. 68452/18-10-2022 και  69980/21-10-2022 αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών.
Επίκαιρες ομιλίες και εορταστικές εκδηλώσεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες και μαθητικές εκδηλώσεις 
στα Σχολεία  και ομιλίες σε ειδικές συγκεντρώσεις.
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ΠΕΜΠΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Φωταγώγηση των Δημοσίων κτιρίων κατά τις βραδινές ώρες  της 27ης και 28ης   Οκτωβρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

     Πρωινός χαιρετισμός της Ιστορικής Ημέρας με χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες  των Εκκλησιών και 
με εμβατήρια που θα ακούγονται από τα μεγάφωνα που θα είναι εγκατεστημένα στη Λ. Ιασωνίδου. 

Ώρα    10:00 π.μ.

Επίσημη δοξολογία, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης Του Σωτήρος, 
όπου θα παραστούν οι Δημόσιες, Δημοτικές και Στρατιωτικές Αρχές, αντιπροσωπείες της Εθνικής 
Αντίστασης, θυμάτων πολέμου και αναπήρων, μαθητικές αντιπροσωπείες και άλλες οργανώσεις. 
Όσον αφορά στην  αντιπροσωπεία από κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου μας, δηλαδή ο σημαιοφόρος, οι παραστάτες και ο υπεύθυνος συνοδός 
εκπαιδευτικός, η θέση που θα λάβουν εντός του ναού θα είναι: ο σημαιοφόρος μπροστά από το ιερό, 
οι υπόλοιποι στο χώρο του κυρίως ναού. Οι παραστάτες κάθε σχολείου μαζί με τον σημαιοφόρο και 
τον συνοδό εκπαιδευτικό τους θα παραστούν στην επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου που 
ακολουθεί.

Τα τμήματα της παρέλασης, δηλαδή οι μαθητές σχολείων, σύλλογοι  κλπ., που δεν θα έρθουν 
στη εκκλησία θα παραταχθούν στις 10:30 π.μ. στη Λ. Ιασωνίδου από την οδό Πλαπούτα μέχρι 
τη Λ. Γούναρη,  καθ’ υπόδειξη του τελετάρχη σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα.

Ώρα    10:15 π.μ. στο μνημείο ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Θα γίνει Επιμνημόσυνη Δέηση και εκφώνηση του Πανηγυρικού της Ημέρας από την Τοπική 
Σύμβουλο Ελληνικού κα Σταυρούλα Γαλανού

 Θα ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή, έπαρση της Ελληνικής Σημαίας και ανάκρουση του 
Εθνικού  Ύμνου. 

Κατάθεση στεφάνων από:

1. Τον Δήμαρχο Ελληνικού- Αργυρούπολης κ. Γιάννη Κωνσταντάτο
2. Τον εκπρόσωπο της Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής και τον εκπρόσωπο του 8ου 

πυροσβεστικού σταθμού  Αθηνών .
3. Τα Σχολεία
4. Τις Δημοτικές Παρατάξεις
5.
6.
7. Τις  Τ.Ο. των Κομμάτων & Νεολαιών.
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8. Τους Συλλόγους, Φορείς και Σωματεία που επιθυμούν

Ώρα    11:00 π.μ.

Παρέλαση στη Λ. Ιασωνίδου ενώπιον των επισήμων υπό τους ήχους των εμβατηρίων 
σύμφωνα με την σειρά που ορίζεται από το Δήμο .

Η παρέλαση θα τερματιστεί στη διασταύρωση Λ. Ιασωνίδου & Ριζούντος.

Τελετάρχης ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Νεολαίας και Αθλητισμού του Δήμου κ. 
Λανές Βασίλειος Π.Ε Φυσικής Αγωγής, υπεύθυνος για την εκτέλεση του προγράμματος και την 
τήρηση  της προβλεπόμενης σειράς της παρέλασης και βοηθοί Τελετάρχη για την κατάθεση 
στεφάνων, την εξέδρα των επισήμων και της προβλεπόμενης σειράς της παρέλασης οι υπάλληλοι 
του ΟΝΑΔΕΑ κα Άντοβα Μαρία Π.Ε. Φυσικής Αγωγής και Κωνσταντινίδου Δέσποινα Π.Ε. 
Φυσικής Αγωγής . 

Εκφωνητής : κ. Νίκος Κιούσης

         

   ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ:

1. ΣΩΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

2. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

    ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
1ο   ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
1ο  ΕΠΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
2Ο ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ
ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ
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ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ( κατ’ έτος ίδρυσης)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ (Α.Σ.Σ.)

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ.ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (Α..Σ.Η.ΕΛΛ.)

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΣΚΑΚΙ)

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ (κατ’ έτος ίδρυσης)

ΕΝΩΣΗ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΟΥΡΜΕΝΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΡΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Τ ο  π ρ ό γ ρ α μ μ α  α υ τ ό  ν α  σ τ α λ ε ί  σ τ ο υ ς  ε ν δ ι α φ ε ρ ό μ ε ν ο υ ς  
α π ο δ έ κ τ ε ς  ι  ν α  τ ο ι χ ο κ ο λ λ η θ ε ί  σ τ α  π ι ο  κ ε ν τ ρ ι κ ά  σ η μ ε ί α  
τ η ς  π ό λ η ς  μ α ς  κ α ι  ν α  α ν α ρ τ η θ ε ί  σ τ η ν  ι σ τ ο σ ε λ ί δ α  τ ο υ  
Δ ή μ ο υ .

Θα παρακαλούσαμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση και 
παρουσίαση των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 
1940 » τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση του κινδύνου 
διασποράς του κορωνοϊού covid-19.

Επισημαίνεται ότι οι εορταστικές εκδηλώσεις, θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 
υγειονομικές διατάξεις, για την πρόληψη τυχόν διασποράς του κορωνοϊού COVID -19, όπως 
αυτές αποτυπώνονται στην αρ. παρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 58309/14.10.2022 (ΦΕΚ 5335 Β΄) Κ.Υ.Α., 
με την οποία παρατείνεται η ισχύς της αρ. πρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.51236/08.09.2022 (ΦΕΚ4756 Β΄) 
Κ.Υ.Α.
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