
 

 
 

ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ 
 

Στῆς ἱστορίας τὸ διάσελο ὄρθιος ὁ γιὸς πολέμαγε 

κι ἡ μάνα κράταε τὰ βουνά, ὄρθιος νὰ στέκει ὁ γιός της, 

μπροῦντζος, χιόνι καὶ σύννεφο. Κι ἀχολόγαγε ἡ Πίνδος 

σὰ νἆχε ὁ Διόνυσος γιορτή. Τὰ φαράγγια κατέβαζαν 

τραγούδια κι ἀναπήδαγαν τὰ ἔλατα καὶ χορεύαν 

οἱ πέτρες. Κι ὅλα φώναζαν: 

«Ἴτε παῖδες Ἑλλήνων…» 

 

 

Νικηφόρος Βρεττάκος 

«Μάνα και Γιος(1940)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΠΡΟΚΛΗΗ 

 
Σας προσκαλούμε να τιμήσετε 

με την παρουσία σας 

τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό 

της Εθνικής Επετείου 

της 28ης Οκτωβρίου 1940 
 

 

 

 



Ορίζουμε κατά τον φετινό εορτασμό της 

Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου : 
 

- Γενικό Σημαιοστολισμό από την 8η πρωινή ώρα της 26ης 

μέχρι και της δύσεως του ηλίου της 28ης Οκτωβρίου 2022 

- Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, 

των ΟΤΑ και των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές 

ώρες 27ης και 28ης Οκτωβρίου 2022 

 

Στην έδρα του Δήμου Ευρώτα Παρασκευή 28 

Οκτωβρίου 2022 
Ώρα 07:00 π.μ. Χαιρετισμός της Ημέρας με χαρμόσυνες 

κωδωνοκρουσίες 

Ώρα 07:30 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Σριάδας 

Ώρα 10:00 π.μ. Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Σριάδας 

Στη συνέχεια μετάβαση στο Ηρώο στην Πλατεία Πηγών, όπου θα 

πραγματοποιηθούν τα ακόλουθα : 

• Επιμνημόσυνη δέηση 

• Κατάθεση στεφάνων 

• Εκφώνηση του Πανηγυρικού λόγου της Ημέρας από την 

εκπαιδευτικό του Γυμνασίου Σκάλας, κ. Σταματόπουλο Παναγιώτη 

• Απαγγελία Ποιημάτων  

• Σιγή ενός λεπτού στην μνήμη των ενδόξων νεκρών 

• Εθνικός Ύμνος 
 

Ώρα 11:15π.μ.: Μαθητική παρέλαση με τη συνοδεία 

της Δημοτικής Φιλαρμονικής 

Αντίστοιχο πρόγραμμα εκδηλώσεων θα 

πραγματοποιηθεί στις έδρες των Δημοτικών 

Ενοτήτων του Δήμου. 

Ο εορτασμός στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου θα 

πραγματοποιηθεί με την μέριμνα και την παρουσία 

του Προέδρου και των μελών των Τοπικών 

Συμβουλίων. 

Σε όλες τις ανωτέρω εκδηλώσεις παρακαλούνται να 

παραστούν : 

Οι Εκκλησιαστικές και Πολιτικές Αρχές, οι μαθητές 

και οι εκπαιδευτικοί των Σχολικών Μονάδων, 

οι Προϊστάμενοι Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου, Οργανισμών, Τραπεζών, οι Δημόσιοι και 

Δημοτικοί Υπάλληλοι, Συνεταιρισμοί, Σύλλογοι, 

Σωματεία κι όλοι οι πολίτες του Δήμου. 

Σε όλες τις ανωτέρω εκδηλώσεις παρακαλούνται να 

ρυθμίσουν : Τα των ιεροτελεστιών η Εκκλησιαστική 

Αρχή, τα της Τάξεως γενικά η Αστυνομική Αρχή και 

τα της Φιλαρμονικής η Δημοτική Κοινωφελής 

Επιχείρηση του Δήμου. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ ΕΤΡΩΣΑ  

 

ΔΗΜΟ ΒΕΡΔΟ 

 


