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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ  
    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Ο Δήμος μας για να αποτίσει φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους προγόνους μας, και να τιμήσει την ηρωική εκείνη γενιά του 

1940 που έδωσε τα πάντα, εξασφαλίζοντας έτσι σε μας δύο υπέρτατα αγαθά, την ανεξαρτησία μας ως Έθνος και τη λευτεριά μας 

ως Λαό, σας καλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας, τις παρακάτω εορταστικές εκδηλώσεις στη Δημοτ.  ενότητα Πύδνας:  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ 28
ης

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 
1. Γενικός σημαιοστολισμός από τις 08:00΄το πρωί της 27

ης
 Οκτωβρίου μέχρι και τη δύση του ηλίου της 28

ης
 Οκτωβρίου 2017. 

2. Φωταγώγηση των Δημοσίων, των Δημοτικών, λοιπών καταστημάτων & οικιών, τις βραδινές ώρες της 27
ης

 και  

       28
ης

 Οκτωβρίου 2017. 

                                               ΣΑΒΒΑΤΟ  28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017 

 

       Α. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΔΝΑΣ  

            ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ : κ. Σαλτσίδου Παρθένα-δασκάλα  

α.  Ώρα 09:45΄ Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίων Κων/νου & Ελένης Κίτρους και εκφώνηση πανηγυρικού της  

ημέρας από εκπρόσωπο των σχολείων.  

β.  Ώρα 10:15΄  Παράταξη προ του μνημείου των πεσόντων ηρώων 

γ.  Ώρα 10:15΄  Κατάθεση στεφάνων  

δ.  Ώρα 10:25΄  Εθνικός ύμνος -Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 

ε.  Ώρα 10:30΄  Παρέλαση μαθητών 

       Β. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΩΝΙΩΝ  

            ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ : κ. Μέλλιος Βασίλειος-καθηγητής  

α.  Ώρα 09:45΄ Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Αλωνίων και εκφώνηση πανηγυρικού της  

ημέρας από εκπρόσωπο των σχολείων.  

β.  Ώρα 10:15΄  Παράταξη προ του μνημείου των πεσόντων ηρώων 

γ.  Ώρα 10:15΄  Κατάθεση στεφάνων  

δ.  Ώρα 10:25΄  Εθνικός ύμνος -Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 

ε.  Ώρα 10:30΄  Παρέλαση μαθητών 

       Γ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΣΤΑΝΗΣ  

            ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ : κ. Μασούρα Ελένη-δασκάλα  

α.  Ώρα 09:45΄ Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής  και εκφώνηση πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο των 

σχολείων.  

β.  Ώρα 10:15΄  Παράταξη προ του μνημείου των πεσόντων ηρώων 

γ.  Ώρα 10:15΄  Κατάθεση στεφάνων  

δ.  Ώρα 10:25΄  Εθνικός ύμνος -Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 

ε.  Ώρα 10:30΄  Παρέλαση μαθητών 

       Δ. ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΦΕΝΔΑΜΙΟΥ  

            ΤΕΛΕΤΑΡΧΗΣ : κ. Γεωργιάδης Αναστάσιος-δάσκαλος  

α.  Ώρα 09:45΄ Επίσημη δοξολογία στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου και εκφώνηση πανηγυρικού της  ημέρας από εκπρόσωπο των 

σχολείων.  

β.  Ώρα 10:15΄  Παράταξη προ του μνημείου των πεσόντων ηρώων 

γ.  Ώρα 10:15΄  Κατάθεση στεφάνων  

δ.  Ώρα 10:25΄  Εθνικός ύμνος -Τήρηση ενός λεπτού σιγής. 

ε.  Ώρα 10:30΄  Παρέλαση μαθητών 

ΓΕΝΙΚΑ 

Σε ό,τι αφορά τις ιεροτελεστίες, παρακαλούνται να επιληφθούν οι ιερείς των ενοριών. 

Τυχόν αλλαγής τελεταρχών, παρακαλούνται να επιληφθούν οι διευθυντές των σχολείων. 

Για την κατάθεση στεφάνων, παρακαλούνται να συνεννοούνται οι πρόεδροι των κοινοτήτων με τους διάφορους φορείς και να 

ενημερώνουν σχετικά τους τελετάρχες.. 

Τα θέματα κίνησης των οχημάτων, παρακαλούνται να τα ρυθμίσουν οι αστυνομικές αρχές.  

  

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  


