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                                 Προς 

Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Συλλόγους και φορείς του 

Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου 
          

ΘΕΜΑ: «Διεξαγωγή παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2021» 
 
         Αξιότιμες/οι  κυρίες/κύριοι,  
 

Τιμώντας την Εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου θα 
οργανώσει εορταστικές εκδηλώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν δοξολογίες, επιμνημόσυνες δεήσεις 
και καταθέσεις στεφάνων και στις δύο δημοτικές ενότητες του δήμου μας, με την κορύφωση αυτών 
να αποτελεί η διεξαγωγή μαθητικής παρέλασης, η οποία για πρώτη φορά θα είναι ενιαία και κοινή 
για τα σχολεία τόσο του Ευόσμου όσο και του Ελευθέριου Κορδελιού.  

Λόγω των ιδιαίτερων επιδημιολογικά συνθηκών, ο Δήμος μας λαμβάνοντας υπόψη την 
υπάρχουσα δύσκολη συγκυρία αλλά και τον πολύ μεγάλο αριθμό του μαθητικού μας δυναμικού, 
είναι υποχρεωμένος να τροποποιήσει ως προς τη μορφή του το πρόγραμμα των εορταστικών 
εκδηλώσεων της Πέμπτης 28 Οκτωβρίου 2021, εφαρμόζοντας τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις 
και σε όλες τις εκδηλώσεις θα ακολουθηθούν αυστηρά τα προληπτικά μέτρα προστασίας για την 
αποφυγή της διασποράς του covid-19. 
 
Συγκεκριμένα:  
 
1ο Η δοξολογία, η επιμνημόσυνη δέηση και  η κατάθεση στεφάνων στο ηρώο πεσόντων, θα  
πραγματοποιηθούν και στις δύο δημοτικές ενότητες.  
 
2ο Τα σχολεία που θα παρευρίσκονται με τις σημαία τους και θα καταθέσουν στεφάνι στο Ηρώο 
πεσόντων κάθε Δημοτικής Ενότητας θα  είναι μόνο δύο (2) εκ μέρους της Α΄/θμιάς και Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης, ώστε να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός στους χώρους αυτούς. Η επιλογή των σχολείων 
θα ξεκινήσει με αριθμητική σειρά. 
Για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερίου –Κορδελιού:  
-Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου –Κορδελιού 
-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 1ο Γυμνάσιο  Ελευθερίου –Κορδελιού 
 
Για τη Δημοτική Ενότητα Ευόσμου:  
-Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου  
-Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 1ο Γυμνάσιο Ευόσμου  
 



3ο. Από φέτος με απόφαση Δημάρχου θα διεξαχθεί μια ενιαία παρέλαση και για τις δύο 
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου. 
  
Την ημέρα εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου θα παρελάσουν μόνο οι σημαίες 
όλων των σχολείων του Δήμου και των δύο δημοτικών ενοτήτων (Ελευθερίου – Κορδελιού και 
Ευόσμου, με έξι παιδιά και κάθε σημαία θα συνοδεύεται επιπλέον από ένα ακόμη παιδί, το οποίο 
θα κρατάει μία πινακίδα με την επιγραφή του σχολείου και θα προπορεύεται της σημαίας ( σύνολο 
επτά μαθητών).  
-Θα ακολουθήσουν οι σύλλογοι και φορείς. 
 
4ο. Την Πέμπτη 28ης Οκτωβρίου 2021  η παρέλαση θα ξεκινήσει  από το ύψος των οδών Φιλίππου 
Φλώρου(Ελευθέριο-Κορδελιό), όπου θα γίνει η συγκέντρωση των τμημάτων  και θα συνεχίσει 
προς τον Εύοσμο, στην ίδια ευθεία όπου η οδός μετονομάζεται Μεγάλου Αλεξάνδρου.  
 
5ο Η παρέλαση ολοκληρώνεται στο ύψος της οδού Νυμφαίου και όλα τα τμήματα και οι Σύλλογοι 
θα διαλυθούν δεξιά και αριστερά, στο ύψος της οδού αυτής.  
 
*Σημειώνεται ότι την ημέρα  της Εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου η παρέλαση θα έχει αντίθετη 
φορά από τον Εύοσμο προς το Ελευθέριο-Κορδελιό. 
 
6ο. Η τοποθέτηση των επισήμων αποδίδοντας τιμές στους συμμετέχοντες, θα είναι το σημείο επί 
της οδού Μουσών και Μ. Αλεξάνδρου, ενώ η Φιλαρμονική θα τοποθετηθεί στην απέναντι πλευρά 
της οδού Μουσών.   
   
 7ο. Η σειρά προβαδίσματος της παρέλασης θα έχει την εξής σειρά: 
 

 Την παρέλαση θ’ ανοίξει η Φιλαρμονική και  θα ακολουθήσουν: 
 

 Η ένδοξη  Ελληνική Σημαία,  
 

 Τα τμήματα της Εθνικής Αντίστασης,  
 

 Οι σημαίες όλων των Δημοτικών Σχολείων Ελευθερίου-Κορδελιού (1Ο Δημοτικό, 2Ο 
Δημοτικό, 3Ο Δημοτικό, 4Ο Δημοτικό, 5Ο Δημοτικό, 6Ο Διαπολιτισμικό, 7Ο Δημοτικό, 8Ο 
Δημοτικό),  
 

 Οι σημαίες όλων των Δημοτικών Σχολείων Ευόσμου (1Ο Δημοτικό, 2Ο Δημοτικό, 3Ο 
Πειραματικό Δημοτικό, 4Ο Δημοτικό, 5Ο Δημοτικό, 6Ο Διαπολιτισμικό, 7Ο Δημοτικό, 8Ο 
Δημοτικό, 9ο δημοτικό, 10ο δημοτικό, 11ο δημοτικό, 12ο δημοτικό, 13ο δημοτικό, 14ο 
δημοτικό, 15ο δημοτικό, 16ο δημοτικό, 17ο δημοτικό, 18ο δημοτικό, 19ο δημοτικό, 20ο 
δημοτικό, 21ο δημοτικό, 22ο δημοτικό, 23ο δημοτικό, 24ο δημοτικό, 25ο δημοτικό). 

 
 Οι σημαίες των Γυμνασίων Ελευθερίου-Κορδελιού (1ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο, 3ο 

Γυμνάσιο), 
 

 Οι σημαίες των Γυμνασίων Ευόσμου (1ο Γυμνάσιο, 2ο Γυμνάσιο, 3ο Γυμνάσιο, 4ο Γυμνάσιο, 
5ο Γυμνάσιο,6ο Γυμνάσιο, Διαπολιτισμικό, Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας). 

 
 Οι σημαίες των Λυκείων Ελευθερίου-Κορδελιού (1ο ΓΕΛ, 2ο ΓΕΛ, 1ο ΕΠΑΛ), 



 
 Οι σημαίες των Λυκείων Ευόσμου (1ο Λύκειο, 2ο Λύκειο, 3ο Λύκειο, 4ο Λύκειο, 

Διαπολιτισμικό, 1ο ΕΠΑΛ, 2ο ΕΠΑΛ). 
 

Ακολουθούν οι σύλλογοι και φορείς με την παρακάτω σειρά: 
 

 9ο Σύστημα Προσκόπων  

Σύλλογοι Ελευθερίου- Κορδελιού: 
 

 Σύλλογος Σαρακατσάνων «Ο Σταυραετός». 

 Σύλλογος Σμυρναίων – Μικρασιατών  «Η Αγία Φωτεινή». 

 Σύλλογος Ποντίων Ελευθερίου – Κορδελιού. 

 Τμήμα Ελληνικών Παραδοσιακών χορών της Δημοτικής  Ενότητας Ελευθερίου – Κορδελιού. 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος  «Αλέξανδρος». 

 Καλλιτεχνικός Χορευτικός Όμιλος «ΠΥΡΡΙΧΟΣ». 

 Α.Σ. Ελευθεριακός. 

 Α.Σ. Οδυσσέας Κορδελιού. 

 Α.Σ. Αστέρας Ελευθερίου – Κορδελιού. 

 ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ.  

 ΟΛΥΜΠΟΣ. 

Σύλλογοι Ευόσμου: 

 Ο Σύλλογος Ποντίων Ευόσμου «Παναγία Κρεμαστή»  

 Σύλλογος Αγγιστιανών. 

 Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Ηλιούπολης. 

 Σύλλογος Μικρασιατών. 

 Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος «Κοσμάς ο Αιτωλός». 

 Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Ν. Πολιτείας. 

 Εξωραϊστικός  Πολιτιστικός Σύλλογος Κατοίκων Κ. Ηλιούπολης η «Αναγέννηση». 

 Χορευτική Ομάδα Δυτικής Θεσσαλονίκης «Το Σεργιάνι». 

 Πολιτιστικός Σύλλογος «ΠΗΓΑΣΟΣ» Δ. Θεσσαλονίκης. 

 Πολιτιστικός Σύλλογος «ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ». 

 Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος «Το Γαϊτάνι». 

 Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λευκοτοπιτών Θεσσαλονίκης «Ο Εύξεινος Πόντος». 

 Σύλλογος Κρητών Βρακοφόρων Μακεδονίας. 

 Αθλητικός Γυμναστικός Όμιλος  TAEKWON-DO Ευόσμου. 



 Αθλητικός Σύλλογος «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ». 

 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΧΟΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. 

*Σημειώνεται ότι στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου η σειρά προβαδίσματος της παρέλασης θα είναι 
αντίστροφη, με πρώτα τα Σχολεία αντίστοιχης βαθμίδας του Ευόσμου και θα ακολουθήσουν τα 
Σχολεία της αντίστοιχης βαθμίδας της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου–Κορδελιού. 
 
Παρακαλούμε θερμά, για την αρτιότερη διεξαγωγή της παρέλασης: 
-Tα σχολεία και τους συλλόγους να κρατούν τουλάχιστον  απόσταση δέκα μέτρων (10) μεταξύ τους. 
-Οι καθηγητές Φυσικής Αγωγής και οι συνοδοί τους, μετά τον τερματισμό, να οδηγήσουν τους 
μαθητές και συλλόγους από τους παράπλευρους δρόμους και να μην επιστρέψουν από την ίδια 
οδό, διότι εμποδίζεται η διέλευση των τμημάτων που ακολουθούν. 
 
Την ευθύνη οργάνωσης και υλοποίησης της παρέλασης και των τελετουργικών αυτών, έχει ο  
Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Παιδείας–Δια Βίου Μάθησης Σωτήρης Νικολαΐδης και υπηρεσιακά ο 
Διευθυντής Παιδείας  και Κοινωνικής Προστασίας Γιώργος Γκανάτσιος.  
 
Ευελπιστώντας για μία ακόμη φορά, στην άριστη παρουσία, ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλους 
τους συμμετέχοντες και ευχαριστούμε θερμά για την προετοιμασία και τη συμμετοχή. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία. 

 
 

 

 

 

 

  

                                                                    

 

 

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ   

 

 

 

ΚΛΕΑΝΘΗΣ  ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ   
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