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ΘΕΜΑ : Πρόγραµµα  εορταστικών εκδηλώσεων 25

ης
  Μαρτίου 2013. 

Την 25
η
 Μαρτίου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα εορτάζουµε την Εθνική Επέτειο της 25

ης
 

Μαρτίου. 

 «Η επέτειος της 25
ης

 Μαρτίου είναι ένας ιστορικός σταθµός που σηµατοδοτεί την εξέλιξη της 

νέας ελληνικής Ιστορίας καθώς οδηγεί στη δηµιουργία ενός νέου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Είναι 

όµως και σταθµός στη διάρκεια του έτους καθώς µαζί µε το ηρωικό µήνυµα της απελευθέρωσης του 

Γένους, η ηµέρα αυτή συµπυκνώνει ποικίλα µηνύµατα, χαρές και ελπίδες. η 25
η
 Μαρτίου φέρει, επιπλέον, 

τόσο το µεταφυσικό µήνυµα της σωτηρίας του ανθρώπου µε τον Ευαγγελισµό του ερχοµού του Χριστού, 

όσο και τη χαρά της αναγέννησης της φύσης, αφού η ελπιδοφόρα άνοιξη εκδηλώνει αποφασιστικά τα 

στολίδια της». 

 

Ο εορτασµός θα πραγµατοποιηθεί στο ∆ήµο µας µε κάθε δυνατή λαµπρότητα όπως αρµόζει 

στη σηµασία της µεγάλης αυτής εορτής. Συγκεκριµένα, για τον εορτασµό της Εθνικής Επετείου θα 

πραγµατοποιηθούν οι παρακάτω εκδηλώσεις: 

Α.  Γενικός σηµαιοστολισµός από της 8
ης

 πρωινής της 25
ης

 Μαρτίου  µέχρι και της δύσης του 

ηλίου της 25
ης

 Μαρτίου του ∆ηµαρχείου, των δηµοτικών και δηµοσίων καταστηµάτων σε όλες τις 

δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου Χερσονήσου καθώς και των σχολείων. Τις βραδινές ώρες της 24
ης

 και 

25
ης

 Μαρτίου θα γίνει φωταγώγηση των παραπάνω δηµοτικών και δηµοσίων καταστηµάτων. 

Β.  Την ∆ευτέρα 25
η 
Μαρτίου 2013: 

I. Το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία σε όλους τους Ιερούς Ναούς του ∆ήµου Χερσονήσου 

ενώ µετά το πέρας της θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει δοξολογία.  

II. Ειδικότερα, στην έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες, και ώρα 10.30 πµ: θα τελεστεί δοξολογία 

στον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, στην οποία θα παραστεί ο ∆ήµαρχος και µέλη 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Μετά το τέλος της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της 

ηµέρας.  

III. Τέλεση Επιµνηµόσυνης δέησης και κατάθεσης στεφάνων µε τη συµµετοχή όλων των 

πολιτών, ως εξής: 

Α) Ώρα 10.30 π.µ: στον χώρο του Ηρώου στην έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες:   

- Από τον ∆ήµαρχο Χερσονήσου κ. Ζαχαρία ∆οξαστάκη 

- Από τον ∆ιοικητή του Α.Τ. Χερσονήσου 

- Από τον ∆ιοικητή του Α.Τ. Περιφέρειας 

- Από τον Προϊστάµενο του Κλιµακίου Πυροσβεστικής Λ. Χερσονήσου,  

- Από τον ∆ιοικητή του Λιµ. Τµήµατος Χερσονήσου  



Β) Ώρα 10.30 π.µ: στον χώρο του Ηρώου στο Λιµάνι Χερσονήσου:   

- Από τον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. Χερσονήσου κ. Ιωάννη Μαστοράκη  

Γ) Ώρα 10.00 π.µ: στον χώρο του Ηρώου στα Μάλια:   

- Από τον Αντιδήµαρχο ∆.Ε. Μαλίων κ. Σπύρο Κατσαµποξάκη 

∆) Ώρα 10.30 π.µ: στον χώρο του Ηρώου στην Επισκοπή:   

- Από τον  Εντεταλµένο Σύµβουλο ∆.Ε. Επισκοπής κ. Γεώργιο Μακράκη  

Ε) Ώρα 10.45 π.µ.: στον χώρο του Ηρώου στον Μοχό  

Κατάθεση στεφάνων µπορούν να πραγµατοποιήσουν εκπρόσωποι σχολείων και τοπικών 

φορέων µετά από συνεννόηση µε τον Υπεύθυνο για τον εορτασµό Αντιδήµαρχο,κ. 

Σταυρουλάκη Νικόλαο. 

Γ. Παρέλαση θα πραγµατοποιηθεί από τα νήπια και τους µαθητές των σχολείων του ∆ήµου 

Χερσονήσου, ως εξής: 

Α) ώρα 11.30 στην έδρα του ∆ήµου στις Γούρνες, έµπροσθεν του ∆ηµαρχείου. 

Β) ώρα 11.30 στο Λιµάνι Χερσονήσου επί της κεντρικής οδού Ελ. Βενιζέλου 

Γ) ώρα 11.45 στα Μάλια επί της κεντρικής οδού Ελ. Βενιζέλου  

∆) ώρα 10.30 στην Επισκοπή, από το ∆ηµοτικό Σχολείο προς τον χώρο του Ηρώου 

E) ώρα 11.30 στον Μοχό  

  

Η ∆ηµοτική Αρχή, εκτός της έδρας του ∆ήµου, θα εκπροσωπηθεί στις ∆ηµοτικές και Τοπικές 

Κοινότητες από Αντιδηµάρχους, τους Προέδρους και τους Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων. 

Παρακαλούνται οι δηµότες να τιµήσουν µε την παρουσία τους τις εορταστικές εκδηλώσεις. 

Υπεύθυνος των εορταστικών εκδηλώσεων, ορίζεται ο Αντιδήµαρχος κ. Νικόλαος Σταυρουλάκης 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2813404602-603 

                                            

 

 Ο Αντιδήµαρχος 

 

 

                                                                                                       Νικόλαος Σταυρουλάκης  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΏΝ: 
1. Αντιδήµαρχοι, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, Πρόεδροι και Εκπρόσωποι ∆ηµοτικών και Τοπικών 

Κοινοτήτων 

2. Συµπαραστάτης του ∆ηµότη και της Επιχείρησης 

3. ∆/ντές Νηπιαγωγείων, ∆ηµοτικών Σχολείων, Γυµνασίων και Λυκείων ∆ήµου Χερσονήσου 

4. Εκπρόσωποι Τοπικών αρχών και φορέων. 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
1. Φ. 1α 

2. Φ. 48β 

3. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Χερσονήσου        

4. Πίνακας Ανακοινώσεων     


