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 Σας αποστέλλουμε Ορθή Επανάληψη του Προγράμματος 

Εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940», βάση 

του υπ’ αριθμ.296141/5049 έγγραφου του Περιφερειάρχη Αν. Μακεδονίας 

και Θράκης «Τροποποίηση του προγράμματος εορτασμού της Εθνικής 

Επετείου της 28ης Οκτωβρίου» και του υπ’ αριθμ.78121/25-10-2021 

έγγραφου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεσίστια Έπαρση σημαίας λόγω 

εθνικού πένθους» που αφορά την 27η Οκτωβρίου. 

 Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις από τις 27 έως και τις 28 

Οκτωβρίου 2021 και παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την πληρέστερη 

οργάνωση και τη συμμετοχή σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας. 

Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση 

του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι οι 

φετινές εορταστικές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις και θα πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό 

ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας και υπό την αυστηρή τήρηση των 

υγειονομικών διατάξεων. 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
 
 
                    

    Γεώργιος  Παπαδόπουλος  

Δράμα,  27 Οκτωβρίου 2021 

Αριθμ. Πρωτ.:  293074/541 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΣΤΗ ΛΕΣΧΗ 
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ΥΓΕΙΑΣ  
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Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Α.Π.: 7710 / 25-10-2021



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 

ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ  ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΔΡΑΜΑΣ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

& ΘΡΑΚΗΣ 

 
Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 έχει ιδιαίτερη αξία για τη 

Χώρα μας, αλλά και για την ανθρωπότητα, διότι υπενθυμίζει την αντίσταση 

της πατρίδας μας ενάντια στο φασισμό και το ναζισμό αποτελώντας 

παράδειγμα προάσπισης της ελευθερίας, της δημοκρατίας και την 

ανεξαρτησίας των εθνών. 

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική 

συγκυρία, αποκτάει ουσιαστικό περιεχόμενο, αναφορικά με την ενίσχυση 

της ιστορικής μνήμης για τις αξίες της ελευθερίας, της εθνικής 

ανεξαρτησίας, της αντίστασης στο ναζιστικό και φασιστικό ολοκληρωτισμό. 

 

Με την ευκαιρία του εορτασμού της «Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
1940» θα πραγματοποιηθούν στην Περιφερειακή Ενότητα 
Δράμας/Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και συγκεκριμένα, στην 
πόλη της Δράμας, οι παρακάτω εκδηλώσεις: 
 

-Γενικός σημαιοστολισμός από της 8ης πρωινής ώρας της 28ης Οκτωβρίου,  
μέχρι και την Δύση του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2021. Την 27η 

Οκτωβρίου 2021 οι σημαίες θα είναι μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια 
λόγω Εθνικού Πένθους. 
 

-Φωταγώγηση όλων των Δημόσιων, Περιφερειακών και Δημοτικών 
καταστημάτων, καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των 
Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 27ης και 28ης Οκτωβρίου  
 

 

Tετάρτη 27 Οκτωβρίου 2021 

 

-Πραγματοποίηση ομιλιών σε ειδικές συγκεντρώσεις στα σχολεία, τις 
δημόσιες υπηρεσίες και τα Ν.Π.Δ.Δ. 
 

-Απότιση φόρου τιμής των μαθητών των σχολείων της πόλης στα  μνημεία 
εθνικών αγωνιστών, με τη φροντίδα καθηγητών και δασκάλων 

 

 

Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2021 

 

7:30 Οι καμπάνες των Ιερών Ναών θα ηχήσουν χαρμόσυνα. 
 

 



10:30 Επίσημη δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό, χοροστατούντος 
του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Δράμας, κ.κ.Παύλου, μαζί με τον Ιερό 
Kλήρο της πόλης. 
Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον κ.Αναστάσιο Σαλή, 
Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας.  
 

 

11:30 Μετάβαση επισήμων στο άγαλμα της Ελευθερίας.  
 

- Έναρξη τελετής 
 

- Επιμνημόσυνη Δέηση 

 

- Κατάθεση στεφάνων από τον εκπρόσωπο της Κυβέρνησης, τους 
Βουλευτές Ν. Δράμας, τον Ανώτερο Διοικητή Φρουράς Δράμας, τον 
Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, τον Δήμαρχο Δράμας, 
τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τον Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου 
Α.Μ.Θ., εκπροσώπους κοινοβουλευτικών κομμάτων, τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Δράμας, τον Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας, 
εκπροσώπους Αποστράτων και Εφέδρων Αξιωματικών, τους εκπροσώπους 
των Αντιστασιακών Οργανώσεων και την Πρόεδρο του Περιφερειακού 
Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Δράμας.  

  

- Τήρηση σιγής ενός λεπτού 
 

- Εθνικός Ύμνος  
 
- Λήξη Τελετής  
 

 

 

19:00 Τελετή απονομής του «Μακεδονικού Βραβείου» έτους 2021 στην 

μεγάλη αίθουσα του Δημοτικού Ωδείου Δράμας.  
Τιμώμενη προσωπικότητα, για τις εξέχουσες επιδόσεις του στην Επιστήμη 
και στην υπηρεσία του Ανθρώπου, ο κ.Ηλίας Μόσιαλος, Καθηγητής 
Πολιτικής και Διοίκησης της Υγείας στην Ιατρική Σχολή του Imperial 
College London, κάτοχος της έδρας Brian-AbelSmith και συν-διευθυντής 
του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές 
Υγείας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.  
Η τελετή θα μεταδοθεί Ζωντανά στο κανάλι του Ιδρύματος «Ίδρυμα 
Μακεδονικοί Βραβείου Δράμας» στο Youtube.   
Θα τηρηθεί αυστηρό πρωτόκολλο προσέλευσης. Κατά τη διάρκεια της 
τελετής θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά του 
Covid-19 και πρέπει να επιδεικνύονται όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα 
έγγραφα. 

 

Τα σχετικά με τη δοξολογία και την επιμνημόσυνη δέηση παρακαλείται να 
ρυθμίσει η Ιερά Μητρόπολη Δράμας. 

Τα σχετικά με τη φωταγώγηση και το σημαιοστολισμό ο Δήμος Δράμας. 



Τα σχετικά με την τήρηση της τάξης γενικώς η Αστυνομική Διεύθυνση 
Δράμας. 

 Τελετάρχη ορίζουμε τον κ.Μιχαήλ Ελευθεριάδη, υπάλληλο του 
Δήμου Δράμας. 

 

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των φορέων που επιθυμούν να 
καταθέσουν στεφάνι να επικοινωνήσουν έως το μεσημέρι της Τετάρτης 27/10 

με το Γραφείο Δημάρχου Δράμας στo τηλέφωνο 2521350701.   

 

 

  

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας 
      
              

   Γεώργιος  Παπαδόπουλος  


