
 

Κνξπθώλεηαη  αλήκεξα ηεο εζληθήο επεηείνπ, ν 

ενξηαζκόο ηεο 28εο Οθησβξίνπ ζην Δήκν Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ 

Με μεγάλη ζςμμεηοσή 

οι εκδηλώζειρ για ηο «ΟΧΙ» 

 

 

Με εςπεία  ζςμμεηοσή  μαθηηών, ηοπικών θοπέων 

και πολιηών, ξεκίνηζαν ηην παπαμονή ηηρ επεηείος 

ηηρ 28
ηρ

 Οκηωβπίος 1940 ζηην Κπέζηενα, οι 

εκδηλώζειρ για ηον εοπηαζμό ηος «ΟΧΙ», οι οποίερ 

κοπςθώνονηαι ανήμεπα ηηρ εοπηήρ με ηην παπέλαζη 

ηων ζσολείων, πος θα γίνει ζηο κένηπο ηηρ έδπαρ ηος 

Δήμος Ανδπίηζαιναρ-Κπεζηένων. 

Φέηνο κεηά από ηα δύν πξνεγνύκελα έηε ηεο παλδεκίαο,  

ππήξμε ζεκαληηθή πξνζέιεπζε  ζηηο ηηκεηηθέο 

εθδειώζεηο   ζην Μλεκείν Ηξώσλ Κξεζηέλσλ, κε ηε 

ιήςε σζηόζν  αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ πξνζηαζία από  

ηνλ θνξσλντό. 

Αξρηθά ηειέζηεθε δνμνινγία κπξνζηά από ην Μλεκείν 

ησλ Ηξώσλ θη ελ ζπλερεία έγηλε θαηάζεζε ζηεθάλσλ  

γηα ηελ εζληθή καο ενξηή από ην δήκαξρν Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ θ. άθε Μπαιηνύθν, ηνλ αληηπεξηθεξεηάξρε 

Δ.Ε. θ. Δεκ. Νηθνιαθόπνπιν, ηνλ δεκνηηθό ζύκβνπιν θ. 

Γηώξγν Σνπξή, ηνλ πξόεδξν ηεο  ηνπηθήο θνηλόηεηαο θαη 



ηνπ ππξνζβεζηηθνύ θιηκαθίνπ θ. Κώζηα Δξαθόπνπιν, 

ηνλ δηνηθεηή ηνπ Α.Σ. Κξεζηέλσλ θ. ση. Πηηζηλή, ηε 

δηνηθήηξηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θ. Αξηζηέα Παπαδνπνύινπ, 

θαζώο θαη  εθπξνζώπνπο ησλ ζρνιηθώλ κνλάδσλ ηεο 

πεξηνρήο. 

Θδηαίηεξε αίζζεζε πξνθάιεζαλ νη απαγγειίεο επίθαηξσλ 

πνηεκάησλ  γηα ην «ΟΧΘ» από ηνπο κηθξνύο καζεηέο, 

πνπ ρεηξνθξνηήζεθαλ ζεξκά από όινπο ηνπο 

παξεπξηζθόκελνπο. 

Οη εθδειώζεηο  θαηά ηελ παξακνλή ηεο 28εο Οθησβξίνπ 

νινθιεξώζεθαλ κε ηελ αλάθξνπζε ηνπ εζληθνύ καο 

ύκλνπ. 

Σν απόγεπκα ηεο  27εο Οθησβξίνπ 2022 έγηλε επεηεηαθή 

εθδήισζε ζην ΚΑΠΗ Κξεζηέλσλ κε θεληξηθή νκηιήηξηα 

ηελ π. Γπκλαζηάξρε Κξεζηέλσλ θα Μσξαΐηνπ – 

Ζαθεηξνπνύινπ Ρνύζζα θαη ζέκα «Το έπος του 1940». 

Αλήκεξα ηεο εζληθήο καο ενξηήο εμάιινπ, κεηά  ην 

πέξαο ηεο δνμνινγίαο ζα εθθσλεζεί ν         παλεγπξηθόο 

ηεο εκέξαο από ηνλ  Διευθυντή  του               

Δεκνηηθνύ ρνιείνπ  Κξεζηέλσλ θ. Δεκήηξην 

Μπαηδάθα, ελώ ζηηο 10.30 π.μ.  ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

παξέιαζε από ηκήκαηα Μαζεηώλ ησλ ρνιηθώλ 

Μνλάδσλ πξν ησλ Αξρώλ θαη ηνπ Λανύ ηεο πόιεο επί 

ηεο νδνύ Ξελνθώληνο Κξεζηέλσλ. 

Νσξίηεξα   

Σειεηάξρεο ζηηο εθδειώζεηο γηα ηελ 28ε Οθησβξίνπ,  

νξίζηεθε  ν ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ Αλδξίηζαηλαο 

Κξεζηέλσλ  θ. Δηνλύζηνο Παπαθσηόπνπινο.   



Ανάλογερ εκδηλώζειρ με ηην καηάθεζη ζηεθάνων, 

απαγγελία ποιημάηων, καθώρ και παπέλαζη 

ππογπαμμαηίζηηκαν  και ζηιρ ςπόλοιπερ δημοηικέρ 

και ηοπικέρ κοινόηηηερ ηος Δήμος Ανδπίηζαιναρ-

Κπεζηένων. 

 

        

 


