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Θεσσαλονίκη 15 Μαρτίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 96784/99+96776/98

ΕΠΕΙΓΟΝ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΤΥΠΟΥ – ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
__________________
: Βασ. Όλγας 198
Ταχ. Διεύθυνση
: 546 55
Ταχ. Κώδικας
: Δημήτριος Αποστόλου
Πληροφορίες
: 2313 319697
Τηλέφωνο

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Αριθμός Τηλ/τυπίας : 2310 413722
Ηλεκτρονική Δ/νση : dimsx@pkm.gov.gr

ΘΕΜΑ: «Εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821».
ΣΧΕΤ.: Α.Π. 6781+6780/03-03-2016, έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης. (ΑΔΑ:68Β6465ΦΘΕ-ΡΙΑ+Ω15Β465ΦΘΕ-04Κ )
Σε λίγες ημέρες ολόκληρος ο Ελληνικός λαός θα εορτάσει την Επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου 1821. Την ημέρα αυτή όλοι ανατρέχουμε στο παρελθόν για να αποτίσουμε
φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς προγόνους μας, οι οποίοι μέσα από τα δεσμά της
σκλαβιάς διατήρησαν με τον αγώνα τους, διαμέσου των αιώνων, άσβεστη τη φλόγα του Έθνους.
Τιμούμε τους ήρωες του 1821, που έκαναν πράξη το όνειρο και τις ελπίδες όλων των προηγουμένων γενεών, εξασφαλίζοντας σε εμάς, μεταξύ άλλων, τα δύο υπέρτατα αγαθά: την ανεξαρτησία
μας ως Έθνος και την Ελευθερία μας ως Λαό.
Στο πλαίσιο του εορτασμού και σύμφωνα με το σχετικό πρόγραμμά μας, προβλέπονται για τον
Δ ή μ ο τ η ς Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η ς:
α. Γ ε ν ι κ ό ς Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό ς από ώρα 08.00΄ της 23ης μέχρι και τη δύση του ηλίου
της 25ης Μαρτίου και φ ω τ α γ ώ γ η σ η όλων των δημόσιων και δημοτικών καταστημάτων, καθώς
και των καταστημάτων των Ο.Τ.Α., των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές ώρες της 24ης
και 25ης Μαρτίου 2016.
Η επίσημη έπαρση και υποστολή της Σημαίας στον Λευκό Πύργο θα γίνει με μέριμνα του Γ΄ Σ.Σ..
β. Μ ε τ ά δ ο σ η πανηγυρικών προγραμμάτων από Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθμούς.
Πέμπτη 24 Μαρτίου 2016:
Ο μ ι λ ί ε ς στα Σχολεία, στον Δήμο Θεσσαλονίκης, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ, Τράπεζες και Επιχειρήσεις του Δημοσίου.
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1. Οι εκδηλώσεις στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν σε ώρα που θα καθορισθεί από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2. Για τις υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Τραπεζών κ.λ.π. οι ομιλίες
θα γίνουν με μέριμνα και ευθύνη των επικεφαλής αυτών.
Ώρα 11.00΄: Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τη μαθητιώσα νεολαία
παρουσία του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας
Θεσσαλονίκης και του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, εκπροσώπων των Αρχών της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης καθώς και των προϊσταμένων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, με οργάνωση και ευθύνη της Ομάδας Φυσικής Αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Γ΄ Σ.Σ. και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
Ώρα 12.30΄: Στέψη ανδριάντων, προτομών και των μνημείων Ηρώων από τη μαθητιώσα νεολαία, παρουσία των Διευθυντών των οικείων σχολείων, με οργάνωση και ευθύνη της Ομάδας Φυσικής
Αγωγής της Δ.Δ.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Ώρα 13.00΄: Επίσημος εορτασμός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Αίθουσα
Τελετών) με την εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον Καθηγητή του Τμήματος Φιλοσοφίας
και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., κ. Βασίλειο Κάλφα, με θέμα : «Οι αρχαίοι
Έλληνες και εμείς».
Ώρα 14.00΄: Εορταστική εκδήλωση για τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
– Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου θα παραστούν ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, η Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου, οι υπάλληλοι των υπηρεσιών
που στεγάζονται στα κτίρια του Καταστήματος της Περιφέρειας, καθώς και αντιπροσωπείες όλων των
υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με
επικεφαλής τους Διευθυντές αυτών με μέριμνα της Διεύθυνσης Διοίκησης.
Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016:
Από το πρωί θα ηχούν χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες από τις καμπάνες όλων των εκκλησιών,
ενώ οι Φιλαρμονικές θα διέλθουν από τις κεντρικές οδούς παιανίζοντας θούρια και εμβατήρια, σύμφωνα με το πρόγραμμα κίνησης του Γ΄ Σ.Σ..
Ώρα 10.00΄: Επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας, στην οποία θα χοροστατήσει ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ.κ. Άνθιμος. Πέρας προσέλευσης επισήμων στη Δοξολογία 09.50΄.
Θέματα που αφορούν την παράταξη, την απόδοση τιμών, την τάξη και την κυκλοφορία θα ρυθμισθούν αντίστοιχα από το Γ΄ Σ.Σ. και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
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Ώρα 10.45΄: Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού από τον εκπρόσωπο του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, τον Στρατηγό Διοικητή του Γ΄ Σώματος Στρατού, τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, την Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, τον
Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, τον Συντονιστή Επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος, τον Διοικητή του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, τους Προέδρους των Ενώσεων Αποστράτων, τους Προέδρους των Εφεδροπολεμιστικών Οργανώσεων, τους Προέδρους των Αντιστασιακών Οργανώσεων, τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Μακεδονομάχων «Ο
Παύλος Μελάς».
Θέματα που αφορούν την παράταξη και απόδοση τιμών, την εγκατάσταση μεγαφωνικής συσκευής, την τάξη και την κυκλοφορία θα ρυθμισθούν αντίστοιχα από το Γ΄ Σ.Σ. και τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.
Ώρα 11.15΄: Παρέλαση από αντιπροσωπευτικά τμήματα με εθνικές ενδυμασίες, σπουδαστών, μαθητών, προσκόπων, οδηγών, αναπήρων σε αμαξίδια με Ερυθροσταυρίτισσες, Μακεδονομάχων και στρατιωτικών τμημάτων.
Για την υλοποίηση των εκδηλώσεων που αναφέρονται παρακαλούνται όλες οι εμπλεκόμενες Αρχές και υπηρεσίες να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες και να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε οι εορταστικές εκδηλώσεις να τελεσθούν με την απαιτούμενη λαμπρότητα και επισημότητα που αρμόζει στα εορταζόμενα γεγονότα.
Τελετάρχες για τις εκδηλώσεις θα ορισθούν με ιδιαίτερη απόφασή μας.
Το πρόγραμμα εορτασμού γ ι α τ ι ς έ δ ρ ε ς Π ε ρ ι φ ε ρ ε ι α κ ώ ν Ε ν ο τ ή τ ω ν της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα καταρτιστεί από την οικεία Περιφερειακή Ενότητα, σύμφωνα
με τις σχετικές οδηγίες, ενώ γ ι α τ ο υ ς Δ ή μ ο υ ς της Περιφέρειας (πλην Δήμου Θεσσαλονίκης) από την
οικεία Δημοτική Αρχή, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και θα πρέπει να περιλαμβάνει:
- Γ ε ν ι κ ό Σ η μ α ι ο σ τ ο λ ι σ μ ό από ώρα 08.00΄ της 23ης μέχρι και τη δύση του ηλίου της
25ης Μαρτίου.
- Φ ω τ α γ ώ γ η σ η κατά τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου.
- Ο μ ι λ ί ε ς από κατάλληλους ομιλητές, οι οποίοι πρέπει να περιοριστούν στο εορταζόμενο γεγονός και στα επίκαιρα εθνικά θέματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας.
- Π ρ ο σ κ ύ ν η μ α και κ α τ ά θ ε σ η στεφάνων από μαθητές, σπουδαστές, προσκόπους και οδηγούς (όπου υπάρχουν) στα μνημεία των Ηρώων, προσερχομένων με επικεφαλής καθηγητές, δασκάλους και βαθμοφόρους, παρουσία των τοπικών Αρχών
- Χ α ρ μ ό σ υ ν ε ς κ ω δ ω ν ο κ ρ ο υ σ ί ε ς θα ηχούν από τις καμπάνες όλων των εκκλησιών, οι
δε Φιλαρμονικές (όπου υπάρχουν) θα περιέλθουν τις κεντρικές οδούς παιανίζοντας θριαμβευτικά
θούρια και εμβατήρια το πρωί της Παρασκευής της 25ης Μαρτίου 2016.
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- Τ έ λ ε σ η ε π ί σ η μ η ς δ ο ξ ο λ ο γ ί α ς.
- Ε π ι μ ν η μ ό σ υ ν η δ έ η σ η και κ α τ ά θ ε σ η σ τ ε φ ά ν ω ν στα μνημεία των Ηρώων μετά το πέρας της Δοξολογίας.
Π α ρ έ λ α σ η σπουδαστών, μαθητών, προσκόπων, αναπήρων πολέμου.
Επισημαίνουμε ότι το πρόγραμμα εορτασμού μπορεί να εμπλουτισθεί από τις Δημοτικές Αρχές ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες και τα μέσα που υπάρχουν, με την πρέπουσα λαμπρότητα και
επισημότητα που αρμόζει στα εορταζόμενα γεγονότα.
Τέλος, πιστεύουμε ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι τοπικές Αρχές και τοπικοί φορείς θα συμβάλουν αποφασιστικά για τον Πανεθνικό και Παλλαϊκό εορτασμό της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου, αλλά και για την ανάλογη πληρότητα οργάνωσης, επισημότητα και μεγαλοπρέπεια που αρμόζει
στα εορταζόμενα γεγονότα.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ. ΤΖΙΤΖΙΚΩΣΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:
1. Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Διοικητήριο
2. Ιερές Μητροπόλεις: Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Νέας Κρήνης-Καλαμαριάς, ΝεαπόλεωςΣταυρουπόλεως και Τυρολόης-Σερεντίου.
3. Δικαστικές Αρχές και Σχολή Δικαστών.
4. Γ΄ Σώμα Στρατού.
5. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.
6. Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
7. Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας.
8. Π.Ε.Δ. Κ.Μ. - Δήμος Θεσσαλονίκης και Δήμοι Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
9. Πανεπιστήμια Α.Π.Θ., Μακεδονίας, Διεθνές και Α.Τ.Ε.Ι.Θ..
10. Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
11. Ναυτική Διοίκηση Βορείου Ελλάδος
12. 113 Π.Μ. - 350 Π.Κ.Β..
13. Γενική Επιθεώρηση Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος.
14. Συντονιστή επιχειρήσεων Πυροσβεστικού Σώματος
15. Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.
16. Πρόεδροι Επιστημονικών Οργανώσεων.
17. Επιμελητήρια.
18. Ενώσεις Αποστράτων, Αναπηρικές, Εφεδροπολεμιστικές και Αντιστασιακές Οργανώσεις.
19. Εφορείες Προσκόπων και Ελληνίδων Οδηγών.
20. Σύλλογοι, Σωματεία, Ιδρύματα.
21. Σύνδεσμοι Ο.Τ.Α..
22. Υπηρεσίες Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και Δημοσίου.
23. Ν.Π.Δ.Δ., Τράπεζες.
24. Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού.
25. Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κ.Μ.
26. Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

http://www.pkm.gov.gr/

4

