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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 

“28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940” 

    Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη Χώρα μας, αλλά και την 

ανθρωπότητα διότι υπενθυμίζει την αντίσταση ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό, αποτελώντας 

παράδειγμα προάσπισης της ελευθερίας , της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας των εθνών. Το 

ουσιαστικό της περιεχόμενο αφορά στην ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας, 

της εθνικής ανεξαρτησίας, της αντίστασης στο ναζιστικό και φασιστικό ολοκληρωτισμό. Η αξιοποίηση 

της εθνικής επετείου μέσω των εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα είναι μια λαμπρή ευκαιρία 

υπενθύμισης των αγώνων των προγόνων μας και των πανανθρώπινων αξιών που υπεράσπισε το Έθνος 

μας. Ο εορτασμός της εθνικής επετείου θα πραγματοποιηθεί όπως κάθε χρόνο με τη λαμπρότητα  που 

της αρμόζει.   

Τηρώντας απαρέγκλιτα τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-

19, τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας και με βάση την απόφαση (ΑΔΑ 

9Κ1Ψ46ΜΤΛ6-Ε8Ψ) του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: «Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης 

Οκτωβρίου 1940», στην οποία αναφέρεται ότι «το πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορεί να εμπλουτιστεί 

ανάλογα με τις τοπικές συνήθειες και τα μέσα που διατίθενται», οργανώνονται οι παρακάτω εορταστικές 

εκδηλώσεις στην έδρα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας στην Αχαράβη και στις Δημοτικές Ενότητες.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

ΤΡΙΤΗ 26 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021. 

1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ των καταστημάτων των δημοσίων και δημοτικών υπηρεσιών, των 

Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Δημοσίων Επιχειρήσεων, των οικιών και των ιδιωτικών 

καταστημάτων από την 8η πρωινή ώρα της 26ης μέχρι τη δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2021.  

2. ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ όλων των δημοσίων και δημοτικών καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων 

Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 26ης , 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2021 –  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 

Εορτασμός της επετείου στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Βόρειας Κέρκυρας. 

 

ΠΕΜΠΤΗ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021  

ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΧΑΡΑΒΗ 

12.00: Δοξολογία. στον Ιερό Ναό ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ, ιερουργούντος του 

αιδεσιμότατου Νικόλαου Χονδρογιάννη. Η Δοξολογία θα τελεστεί με πλήρη εφαρμογή των ειδικών 

μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση ατομικής μάσκας προστασίας, τήρηση 

αποστάσεων κ.α. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση στεφάνων θα γίνει στον ιερό ναό στον οποίο θα τελεσθεί η 

δοξολογία).  

 Εκφώνηση πανηγυρικού από την Αντιδήμαρχο Κυκλικής Οικονομίας Περιβάλλοντος και 

Δημοσίων Σχέσεων κα Σπυριδούλα Κόκκαλη (εντός του  Ιερού Ναού). 

12.30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον Πεσόντων ,  

 Κατάθεση στεφάνων  

 Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  

 Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου  

13.00: Παρέλαση στο κεντρικό δρόμο της Αχαράβης με τη συμμετοχή των σχολείων της     

       Δημοτικής Ενότητας Θιναλίων και των Φιλαρμονικών Δήμου Βόρειας Κέρκυρας . Πέρας 

εκδηλώσεων.                         

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟ 

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου στην Κοινότητα Αγρού. Η Δοξολογία θα τελεστεί με 

πλήρη εφαρμογή των ειδικών μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση ατομικής 

μάσκας προστασίας, τήρηση αποστάσεων κ.α. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση στεφάνων θα γίνει στον 

ιερό ναό στον οποίο θα τελεσθεί η δοξολογία). 

 Εκφώνηση πανηγυρικού ( εντός του Ιερού Ναού). 

10:30 Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώον Πεσόντων & κατάθεση Στεφάνων -Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  



-Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου  

 11:00 Παρέλαση μαθητών των Σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης ΔΕ Αγίου Γεωργίου η  οποία θα  πλαισιώνεται από τη Φιλαρμονική Θιναλίων.  

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΥΛΙΩΤΕΣ 

10.20: Δοξολογία. στον Ιερό Ναό Ταξιαρχών, της Κοινότητας Αυλιωτών. Η Δοξολογία θα τελεστεί με 

πλήρη εφαρμογή των ειδικών μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση ατομικής 

μάσκας προστασίας, τήρηση αποστάσεων κ.α. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση στεφάνων θα 

γίνει στον ιερό ναό στον οποίο θα τελεσθεί η δοξολογία).  

11.00: Παρέλαση μαθητών Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αυλιωτών, συνοδευόμενη από  τη 

Φιλαρμονική Αυλιωτών.  
Ακολουθούν: 

 Εκφώνηση πανηγυρικού  

 Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον Πεσόντων  

 Κατάθεση στεφάνων /Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  

 Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου  

.                         

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ       

10:00 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, στην Κοινότητα Βελονάδων.  Η Δοξολογία θα τελεστεί 

με πλήρη εφαρμογή των ειδικών μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση ατομικής 

μάσκας προστασίας, τήρηση αποστάσεων κλπ. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση στεφάνων θα 

γίνει στον ιερό ναό στον οποίο θα τελεσθεί η δοξολογία).  

 Εκφώνηση πανηγυρικού (εντός του  Ιερού Ναού). 

10:30 : Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώον Πεσόντων & κατάθεση Στεφάνων, στην Κοινότητα Βελονάδων  

Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  

Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου.  

                   ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ 

10:00: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην Κοινότητα Καρουσάδων. Η Δοξολογία θα 

τελεστεί με πλήρη εφαρμογή των ειδικών μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση 

ατομικής μάσκας προστασίας, τήρηση αποστάσεων κ.α. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση 

στεφάνων θα γίνει στον ιερό ναό στον οποίο θα τελεσθεί η δοξολογία). 

 Εκφώνηση πανηγυρικού (εντός του  Ιερού Ναού). 

10.30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον Πεσόντων, στην Κοινότητα Καρουσάδων.  

 Κατάθεση στεφάνων  

 Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  

 Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου. Τις εκδηλώσεις πλαισιώνει η Φιλαρμονική Καρουσάδων.  

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΣΣΙΩΠΗ 

10:30 Δοξολογία στον Ιερό Ναό Υ.Θ. Κασσωπήτρας. Η Δοξολογία θα τελεστεί με πλήρη εφαρμογή των 

ειδικών μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση ατομικής μάσκας προστασίας 

,τήρηση αποστάσεων κ.α. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση στεφάνων θα γίνει στον ιερό ναό στον οποίο θα 

τελεσθεί η δοξολογία).  

 Εκφώνηση πανηγυρικού (εντός του  Ιερού Ναού). 

10.50: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον Πεσόντων ,  

 Κατάθεση στεφάνων  

 Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  

 Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου  

11.15: Παρέλαση μαθητών των Σχολικών μονάδων της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων στην 

κοινότητα  Κασσιώπης. 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ 

09.00: Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Περουλάδων .Η Δοξολογία θα τελεστεί με πλήρη 

εφαρμογή των ειδικών μέτρων που αφορούν στους χώρους λατρείας, ήτοι με χρήση ατομικής μάσκας 

προστασίας, τήρηση αποστάσεων κ.α. (Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η κατάθεση στεφάνων θα γίνει 

στον ιερό ναό στον οποίο θα τελεσθεί η δοξολογία).  

 Εκφώνηση πανηγυρικού εντός του  Ιερού Ναού). 



09.30: Επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώον Πεσόντων στην Κοινότητα Περουλάδων ,  

 Κατάθεση στεφάνων  

 Τήρηση ενός Λεπτού Σιγής  

 Ανάκρουση Εθνικού  Ύμνου  

10.00: Παρέλαση των μαθητών του Γυμνασίου Περουλάδων, συνοδευόμενη από τη Φιλαρμονική 

Αυλιωτών.    
 
                                                       Πέρας εκδηλώσεων.                         

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

                                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ 

    
 

.Τιμή και δόξα σ αυτούς που αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. 

 

 

Στην παρέλαση στην έδρα του Δήμου έχουν τη δυνατότητα  να συμμετάσχουν με αντιπροσωπεία  και 

όσα από τα σχολεία α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας επιθυμούν.     
 


