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ΠΡΟΚΛΗΗ  

αρ καλούμε να σιμήςεσε με σην παποτςία ςαρ  

σιρ εοπσαςσικέρ εκδηλώςειρ  

ποτ οπγανώνει ο 

 Δήμορ Νέαρ Ιωνίαρ 

για σην Εθνική Επέσειο σηρ 28ηρ Οκσωβπίοτ 1940. 

Η Δοξολογία ςσον Ιεπό Μησποπολισικό Ναό σων Αγίων Αναπγύπων  

θα σελεςσεί ςσιρ 10.15 π.μ.  

Θα ακολοτθήςει η παπέλαςη σων φολείων, Υοπέων κ.λπ.  

ςσιρ 11.30 π.μ. επί σηρ Λεωυ. Ηπακλείοτ. 

Επιςτνάπσεσαι σο ςφεσικό ππόγπαμμα σοτ εοπσαςμού για σην 

πληπέςσεπη ενημέπωςή ςαρ. 

 

Με εκσίμηςη 

 

Δέςποινα Θωμαΐδοτ 

Δήμαπφορ Νέαρ Ιωνίαρ 
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ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΓΓΓΡΡΡΑΑΑΜΜΜΜΜΜΑΑΑ   

Σπίση, 26 Οκσωβπίοτ 2021 

 Από σιρ 8.00 π.μ. σηρ 26ηρ Οκσωβπίοτ έωρ ση δύςη σοτ ηλίοτ σηρ 28ηρ 

Οκσωβπίοτ θα ςημαιοςσολιςσούν όλα σα Δημόςια, Δημοσικά και Ιδιωσικά 

Κασαςσήμασα, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Σπάπεζερ, κασοικίερ κλπ.  

 

Σεσάπση, 27 Οκσωβπίοτ 2021  

 Θα ππαγμασοποιηθούν εοπσαςσικέρ εκδηλώςειρ και ομιλίερ ςσα φολεία, σιρ 

δημόςιερ τπηπεςίερ, σα Ν.Π.Δ.Δ. κσλ. 

 Υωσαγώγηςη σηρ πόληρ κασά σιρ βπαδινέρ ώπερ σηρ 26ηρ έωρ και 28ηρ 

Οκσωβπίοτ.  

 

Πέμπση, 28 Οκσωβπίοτ 2021 

 Ώπα 7.30 π.μ. θα ςημάνοτν πανηγτπικά οι καμπάνερ όλων σων Εκκληςιών. 

 σιρ 10.15 π.μ. θα σελεςθεί Δοξολογία ςσον Καθεδπικό Ιεπό Μησποπολισικό 

Ναό Αγίων Αναπγύπων από σον εβαςμιώσασο Μησποπολίση Νέαρ Ιωνίαρ, 

Υιλαδελυείαρ, Ηπακλείοτ & Φαλκηδόνορ κ.κ. Γαβπιήλ. ση Δοξολογία καλούνσαι 

οι Βοτλετσέρ, η Δήμαπφορ, Ειπηνοδίκερ και πποϊςσάμενοι Δικαςσικών Γπαυείων, 

ο Ππόεδπορ σοτ Δ, οι Ανσιδήμαπφοι, οι Πεπιυεπειακοί ύμβοτλοι, οι Δημοσικοί 

ύμβοτλοι, Διοικησέρ ωμάσων Αςυαλείαρ, Ππόεδποι Δ.. Ν.Π.Δ.Δ., οι 

Εκππόςωποι Ενώςεων Αγωνιςσών Εθνικήρ Ανσίςσαςηρ, Ππόεδποι Δ .Ε.Π και 

Ελληνικού Οδηγιςμού, Πποϊςσάμενοι Δημοςίων Τπηπεςιών 

(ςτμπεπιλαμβανομένων και σων Δ/νσών ςφολικών μονάδων)  και Νομικών 

Πποςώπων Δημοςίοτ Δικαίοτ, Αξιωμασικοί Ενόπλων Δτνάμεων και ωμάσων 

Αςυαλείαρ κασά ιεπαπφική σάξη, Ππόεδποι τλλόγων και ωμασείων κ.ά. 

σηποτμένηρ σηρ ιςφύοτςαρ τποτπγικήρ απόυαςηρ καθοπιςμού σηρ ςειπάρ 

πποβαδίςμασορ. 

 

Η είςοδορ ςσην Εκκληςία για ση Δοξολογία θα γίνει με σην εξήρ ςειπά: 

 σιρ 10.00 π.μ.  Οι ςημαιουόποι σων φολείων Α/θμιαρ, Β/θμιαρ, Σεφνικήρ και 

Επαγγελμασικήρ Εκπαίδετςηρ, ςύμυωνα με σα τγειονομικά ππωσόκολλα και σιρ 

ιςφύοτςερ διασάξειρ. 

 σιρ 10.05 π.μ.  Εκππόςωποι σων Απφών σηρ πολισείαρ και σηρ πόληρ, Διετθτνσέρ 

όλων σων Δημοςίων Τπηπεςιών και Νομικών Πποςώπων Δημοςίοτ και Ιδιωσικού 

Δικαίοτ και Εκππόςωποι όλων σων τλλόγων και Υοπέων.  

 σιρ 10.15 π.μ.  Η Δήμαπφορ, ο Ππόεδπορ σοτ Δημοσικού τμβοτλίοτ  και οι 

Επικευαλείρ σων παπασάξεων. 

 



 

     Αμέςωρ μεσά ση Δοξολογία ο εοπσαςμόρ θα ςτνεφιςσεί ςσο φώπο σοτ  Αγάλμασορ σηρ 

Μησέπαρ. Θα σελεςθεί Επιμνημόςτνη Δέηςη και θα ακολοτθήςει κασάθεςη ςσευάνων 

σηποτμένηρ σηρ ιςφύοτςαρ τποτπγικήρ απόυαςηρ καθοπιςμού σηρ ςειπάρ πποβαδίςμασορ 

(όπωρ αναυέπεσαι ανωσέπω). 

Σα ςσευάνια θα ππέπει να είναι από δάυνη. Δηλώςειρ για σην κασάθεςη ςσευανιών θα 

γίνοτν έωρ σο μεςημέπι σηρ 26ηρ Οκσωβπίοτ ςσα γπαυεία σοτ Δήμοτ (σηλ. 2132000482-

435,434,457). 

Μεσά ση λήξη σηρ σελεσήρ κασάθεςηρ ςσευάνων αποφωπούν οι ςημαιουόποι  ππορ σο 

φώπο ςτγκενσπώςεωρ σων φολείων (28ηρ Οκσωβπίοτ και πάποδοι) και οι επίςημοι ππορ σην 

εξέδπα, η οποία θα βπίςκεσαι ςσην πλασεία ημηπιώση.  

 

Ο πανηγτπικόρ σηρ ημέπαρ θα εκυωνηθεί από ση  Δήμαπφο Νέαρ Ιωνίαρ. 

 

      Η παπέλαςη θα απφίςει πεπίποτ ςσιρ 11:30 π.μ. και θα διαπκέςει ατςσηπά 40-60 λεπσά 

ςύμυωνα με σιρ ςφεσικέρ εγκτκλίοτρ. 

     Σα σμήμασα ποτ θα παπελάςοτν θα ξεκινήςοτν από ση διαςσαύπωςη σηρ Λεωυόποτ 

Ηπακλείοτ με σην 28ηρ Οκσωβπίοτ (με κασεύθτνςη ππορ Αθήνα), θα διέλθοτν μπποςσά από σο 

φώπο σων επιςήμων, θα ςτνεφίςοτν μέφπι σην οδό Εταγγελικήρ φολήρ, απ’ όποτ και θα 

αποφωπήςοτν. 

 

ΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΗ 

 

ύμυωνα με σο απιθμ. ππωσ. 74901/13-10-2021 έγγπαυο σοτ ΤΠΕ θα ακολοτθήςει 

κοινή παπέλαςη: 

 σων αναπήπων πολέμοτ,  

 μαθησών σων Δημοσικών φολείων, σων Γτμναςίων, σων Γενικών & 

Επαγγελμασικών Λτκείων,  

 σων Πποςκόπων και σων Οδηγών. 

 

ημειώνεσαι και πάλι όσι η φπονική διάπκεια σηρ εκδήλωςηρ οπίζεσαι ατςσηπά 

από 40-60 λεπσά. 

Αναυοπικά με σα μέσπα πποςσαςίαρ ποτ θα ππ έπει να σηπηθούν ςσιρ παπελάςειρ για σον 

εοπσαςμό σηρ Εθνικήρ Επεσείοτ σηρ 28ηρ Οκσωβπίοτ , ςύμυωνα με σα τγειονομικά 

ππωσόκολλα σο Τποτπγείο Τγείαρ διετκπινίζει όσι η φπήςη μάςκαρ είναι τποφπεωσική και ςε 

εξωσεπικούρ φώποτρ , όποτ τπάπφει ςτνάθποιςη και ςτνωςσιςμόρ . Επομένωρ, σην ώπα σηρ 

παπέλαςηρ, η φπήςη μάςκαρ δεν θα είναι τποφπεωσική για σοτρ παπελατ́νονσερ , αυού θα 

είναι ςσοιφιςμένοι , ωςσόςο, όςοι παπελάςοτν θα ππέπει ππιν και μεσά σην παπέλαςη - 

ευόςον είναι ςτνωςσιςμένοι και όφι ςε ςσοίφιςη - να υορούν τις μάσκες τοσς. 

 

        

 



 

σιρ θέςειρ σων επιςήμων καλούνσαι να καθίςοτν: 

 Οι Βοτλετσέρ,  

 Η Δήμαπφορ,  

 Ο εβαςμιώσασορ Μησποπολίσηρ Νέαρ Ιωνίαρ, Υιλαδελυείαρ, Ηπακλείοτ 

& Φαλκηδόνορ, 

 Οι Ειπηνοδίκερ και Πποϊςσάμενοι Δικαςσικών Γπαυείων,  

 Ο Ππόεδπορ σοτ Δημοσικού τμβοτλίοτ,  

 Οι Ανσιδήμαπφοι,  

 Οι Πεπιυεπειακοί ύμβοτλοι,  

 Οι Δημοσικοί ύμβοτλοι,  

 Οι Διοικησέρ ωμάσων Αςυαλείαρ,  

 Οι Ππόεδποι Δ.. Ν.Π.Δ.Δ.,  

 Οι Εκππόςωποι Ενώςεων Αγωνιςσών Εθνικήρ Ανσίςσαςηρ,  

 Οι Ππόεδποι Δ .Ε.Π και Ελληνικού Οδηγιςμού,  

 Οι Πποϊςσάμενοι Δημοςίων Τπηπεςιών (ςτμπεπιλαμβανομένων και σων Δ/νσών 

ςφολικών μονάδων)  και Νομικών Πποςώπων Δημοςίοτ Δικαίοτ,  

 Οι Αξιωμασικοί Ενόπλων Δτνάμεων και ωμάσων Αςυαλείαρ κασά ιεπαπφική 

σάξη,  

 Οι Ππόεδποι τλλόγων και ωμασείων κ.ά. σηποτμένηρ σηρ ιςφύοτςαρ 

τποτπγικήρ απόυαςηρ καθοπιςμού σηρ ςειπάρ πποβαδίςμασορ. 

Σελεσάπφηρ ςσιρ εοπσαςσικέρ εκδηλώςειρ σηρ 28ηρ Οκσωβπίοτ οπίζεσαι η Ππόεδπορ σοτ 

ΟΠΑΝ κα. Γεωπγία Ιωάννοτ. 

Βοηθόρ οπίζεσαι ο κ. Κωνςσανσίνορ Σςαγκαπάκηρ, ιδπτσικό μέλορ σοτ Αθλησικού 

Γτμναςσικού τλλόγοτ «ΑΝΑΣΟΛΗ» Νέαρ Ιωνίαρ και ο κ. Αθανάςιορ Ραυσόποτλορ, 

Ππόεδπορ σηρ Ένωςηρ Ροτμελιωσών Νέαρ Ιωνίαρ. 

Θα ςτνεπγαςσούν μαζί σοτρ: Από σην Δ/νςη Α΄/θμιαρ Εκπαίδετςηρ η εκπαιδετσικόρ 

Υτςικήρ Αγωγήρ κα Κωνςσανσινία Θεοδωπάκη Καναβού (ΠΕ11) σοτ 8οτ Δημοσικού 

φολείοτ Νέαρ Ιωνίαρ, από σην Δ/νςη Β΄/θμιαρ Εκπαίδετςηρ η εκπαιδετσικόρ Υτςικήρ 

Αγωγήρ σοτ 5οτ Γενικού Λτκείοτ Νέαρ Ιωνίαρ κα Ιωάννα Γκπεμούση και από σον 

Οπγανιςμό Πολισιςμού Άθληςηρ και Νεολαίαρ Νέαρ Ιωνίαρ (Ο.Π.Α.Ν.) η καθηγήσπια 

Υτςικήρ Αγωγήρ κα. Δήμησπα Μελά. 

 

Επιζημαίνεηαι όηι, λόγω ηων μέηπων πος λαμβάνονηαι για ηην ανηιμεηώπιζη ηος 
κινδύνος διαζποπάρ ηος κοπωνοϊού COVID-19, οι εοπηαζηικέρ εκδηλώζειρ, θα 
γίνοςν ζύμθωνα με ηιρ ιζσύοςζερ ςγειονομικέρ διαηάξειρ για λόγοςρ δημόζιαρ 
ςγείαρ. 

 



 

      


