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Θζμα : «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΣΑΜΟΤ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΣΕΙΟΤ 28ης ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 1940 »  
 

   

 

 

       ύκθσλα κε ην πξόγξακκα πνπ θαηάξηηζε ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ε Δζληθή Δπέηεηνο ηεο 

28
εο

 Οθησβξίνπ 1940 ζα ενξηαζηεί κε θάζε ιακπξόηεηα θαη επηζεκόηεηα, ηε Γεπηέξα  28 Οθηωβξίνπ 

2019. 

 Γηα ην ζθνπό απηό  νη Γηεπζπληέο θαη νη Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο ησλ ρνιηθώλ κνλάδσλ Α/ζκηαο 

Δθπ/ζεο  λα θξνληίζνπλ γηα ηελ θαιύηεξε πξνεηνηκαζία θαη εκθάληζε ησλ αληηπξνζσπεηώλ θαη ησλ 

ηκεκάησλ παξέιαζεο. 

  Οη Γηεπζπληέο λα αλαθνηλώζνπλ ην παξαθάησ πξόγξακκα ζηνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο (λα 

ιάβνπλ γλώζε ελππόγξαθα) θαη ζηνπο καζεηέο πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο ζηελ παξέιαζε. 

 

Παξαζθεπή  25 Οθηωβξίνπ 2019 

 1)Δνξηαζκόο ζηα ζρνιεία  Α/ζκηαο & Β/ζκηαο Δθπ/ζεο κε ζρεηηθέο νκηιίεο  

 2)΄Ωξα 12:30 κ.κ.   

 Απόηηζε θόξνπ ηηκήο, από καζεηέο θαη καζήηξηεο ηεο Α/ζκηαο Δθπ/ζεο ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία 

Κνδάλεο, κε επζύλε ησλ θαζεγεηώλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη ηελ  πξνκήζεηα ζηεθάλνπ από ηνλ Γ/ληή ηνπ 

13
νπ

 Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Κνδάλεο.  

 

 

 

 

mailto:grfa@dide.koz.sch.gr


Γεπηέξα 28 Οθηωβξίνπ 2019 

΄Ωξα 10:15 π.κ.   

 Οη ζεκαηνθόξνη θαη νη παξαζηάηεο λα βξίζθνληαη ζηνλ Ιεξό  Μεηξνπνιηηηθό Ναό ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, όπνπ ζα ηειεζηεί  ε επίζεκε Γνμνινγία ζηηο 10:30 π.κ. 

Μεηά ηελ ώξα απηή λα κελ εηζέξρνληαη ζην ρώξν ηεο Δθθιεζίαο. 

 ΄Ωξα 10:30 π.κ. Δπίζεκε Γνμνινγία ζην Μεηξνπνιηηηθό Ναό ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ  

΄Ωξα 11:00 π.κ. : Δπηκλεκόζπλε δέεζε ζηελ Κεληξηθή Πιαηεία Κνδάλεο. Δθθώλεζε παλεγπξηθνύ από 

ηελ  εθπαηδεπηηθό θα Πνπιηίδνπ Αλαηνιή, θηιόινγν ηνπ 5
νπ

 Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. Καηάζεζε ζηεθάλσλ. 

Σηγή ελόο ιεπηνύ-Δζληθόο Ύκλνο-Πέξαο Τειεηήο.   

΄Ωξα 11:30 π.κ. : Σα ηκήκαηα παξέιαζεο κε ηνπο ζπλνδνύο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο θαη δαζθάινπο  

λα βξίζθνληαη ζην ρώξν ηεο παξέιαζεο. 

΄Ωξα 12:00 κ.κ. : Παξέιαζε πξν ηωλ επηζήκωλ 

Σν γεληθό πξόζηαγκα ηεο παξέιαζεο ησλ πνιηηηθώλ ηκεκάησλ ζα έρεη ν  θ. Γνπιγεξίδεο Παξίζζεο 

Τπεύζπλνο ηεο Οκάδαο Φπζηθήο Αγσγήο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Κνδάλεο θαη ζα 

ζπλεπηθνπξείηαη από ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο :Ρίδν Αλαζηάζην, Υατληνύηε Παλαγηώηε θαη  

Σζαλίδε Νηθόιαν. 

 Οη Γηεπζπληέο ησλ ζρνιείσλ  λα δηεπθνιύλνπλ ηνπο θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο γηα ηελ θαιύηεξε 

πξνεηνηκαζία ησλ ηκεκάησλ. 

       

Δπηζεκαίλνπκε ζηνπο ζπλαδέιθνπο Καζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο θαη ππεύζπλνπο ζπλνδνύο ηκεκάησλ  

παξέιαζεο ηα παξαθάησ : 

1. ύκθσλα κε ηελ Γ4/150/24-02-2000 απόθαζε ΤΠΔΠΘ, ε ζπγθξόηεζε ησλ ηκεκάησλ λα είλαη θαηά 

εληαίν ηξόπν ζε ηεηξάδεο ( 4 Χ 8 = 32 καζεηέο -ηξηεο) , ζα ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ 1 (έλαο) 

ζεκαηνθόξνο κε 5 (πέληε) παξαζηάηεο θαζώο επίζεο θαη δηκνηξίηεο  επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ (αγόξηα 

– θνξίηζηα) 

2. Θα ηεξεζνύλ απζηεξά νη παξαθάησ απνζηάζεηο : 

 

Απνζηάζεηο 

1. Τν θξάηεκα ηεο πηλαθίδαο από ηνπο καζεηέο ησλ Γεκνηηθώλ Σρνιείωλ ζα γίλεηαη κε ηα δύν ρέξηα 

,ελώ γηα ηνπο καζεηέο ησλ Γπκλαζίωλ θαη Λπθείωλ ζα γίλεηαη κόλν κε ην αξηζηεξό ρέξη. Ο καζεηήο-

καζήηξηα πξνπνκπόο κε ηελ πηλαθίδα νλνκαζίαο ηνπ ζρνιείνπ ζα απέρεη 5 κέηξα από ηελ 

αληηπξνζσπεία ηεο ζεκαίαο. 

2. Οη δηκνηξίηεο θάζε ηκήκαηνο ζα απέρνπλ από ηε ζεκαία ηνπ ζρνιείνπ ηνπο 6 κέηξα θαη από ην ηκήκα 

παξέιαζεο 3-4 κέηξα. . 

3. Σα ηκήκαηα ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο 6-8  κέηξα . 

4. Σα ζρνιεία ζα απέρνπλ κεηαμύ ηνπο  15  κέηξα . 

Η ζεκαία ζα θξαηηέηαη κε ην αξηζηεξό ρέξη θαη κε ιαβή πξνο ην πξόζωπν ηνπ ζεκαηνθόξνπ 

Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο λα θξνληίζνπλ ηελ εκθάληζε ηνπ ζεκαηνθόξνπ (δώλε – ζεκαία) 

θαη νη δηκνηξίηεο  λα είλαη θαινί ζην βήκα θαη ζην ύςνο. 

5. Σα ηκήκαηα ζα έρνπλ ζπλερή ξνή θαη ηα ρέξηα ζα θηλνύληαη κέρξη ην ύςνο ησλ ώκσλ κε ειαθξά 

ιπγηζκέλε παιάκε. 

6. Οη ηεηξάδεο ζα είλαη δπγηζκέλεο θαη ζηνηρηζκέλεο θαη λα γίλεηαη ζηξνθή ηνπ θεθαιηνύ. ε πεξίπησζε 

απνπζηώλ, ε ηειεπηαία ηεηξάδα νπσζδήπνηε λα είλαη ζπκπιεξσκέλε. 

7. Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο λα δίλνπλ βήκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξέιαζεο θαη λα κελ ρξεζηκνπνηνύλ 

ζθπξίρηξα κπξνζηά ζηνπο επηζήκνπο νύηε λα επηηξέπνπλ ζηα ηκήκαηα λα θάλνπλ ζεκεησηόλ.  



 Οη Γηεπζπληέο  ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ λα δώζνπλ θάζε δπλαηή βνήζεηα ζηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ ηκεκάησλ παξέιαζεο (ζηνπο  Κ.Φ.Α. γηα ηα δνθηκαζηηθά, ηε ζύζηαζε ησλ ηκεκάησλ 

θαη ηε γεληθή ζπκπεξηθνξά ηνπο). 

 Οη ζπλνδνί θαζεγεηέο ησλ ηκεκάησλ λα ζπγθεληξσζνύλ ζηηο 11:30 π.κ. ζηελ αθεηεξία ηεο 

παξέιαζεο (πιαηεία Τπνζκελαγνύ Ν. Γηνιδάζε) γηα νδεγίεο από ηνπο ππεπζύλνπο ηεο 

παξέιαζεο . 

 

 
 

                           

          Παρακαλούμε για τισ ςχετικζσ ςασ ενζργειεσ. 
 
 
 

     
 

 Ο Δ/ντισ Π.Ε. Κοηάνθσ 
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