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                      ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ    ΔΔΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ                                                 Σητεία 23/03/2021 

              ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ                                                      

      ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ       

        

 

              ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 1821   

 

 

 

Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 με τις επετειακές εκδηλώσεις των διακοσίων 

ετών θα πραγματοποιηθεί φέτος, σύμφωνα με τα υπ’ αριθ. 20666 και 20671/18-3-

2021 έγγραφα του Υπ. Εσωτερικών, κάτω από περιοριστικά μέτρα λόγω COVID-19 

για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς και περιλαμβάνει τέλεση δοξολογίας, 

σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, ενώ οι καταθέσεις στεφάνων θα 

πραγματοποιηθούν με περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας, 

υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων..  

 

Ως εκ τούτου ορίζεται γενικός σημαιοστολισμός από την ογδόη πρωινή ώρα της 23 

Μαρτίου μέχρι τη δύση του ήλιου της 25ης Μαρτίου, καθώς και φωταγώγηση όλων 

των καταστημάτων του Δήμου, του δημοσίου, των ΝΠΔ και των Τραπεζών, κατά τις 

βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου. 

 

Την Πέμπτη 25 Μαρτίου και μετά το πέρας της θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της 

Ευαγγελίστριας, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Ιεραπύτνης και 

Σητείας κ.κ. Κυρίλλου, θα πραγματοποιεί η καθιερωμένη δοξολογία στην οποία 

καλούνται να παραστούν οι : 

 

- Δήμαρχος Σητείας 

- Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

- Δύο Αντιδήμαρχοι 

- Περιφερειακός σύμβουλος 

- Επικεφαλής Δημοτικών παρατάξεων 

- Πρόεδρος Κοινότητας Σητείας  

- Ανώτερος Δ/της Φρουράς Ν. Λασιθίου και Δ/τής ΠΝΒΚ, 

- Δ/της της 11ης ΜΣΕΠ 

- Λιμενάρχης Σητείας 

- Δ/τής του Αστυνομικού Τμήματος Σητείας και  

- Δ/της του Πυροσβεστικού κλιμακίου Σητείας. 

 

 

Μετά το πέρας της δοξολογίας θα γίνει η εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου από τον 

Δήμαρχο Σητείας κ. Ζερβάκη Γεώργιο. 

 



 2 από 2 

 

 

 

Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων της πόλης από τους: 

 

α .  Δήμαρχο Σητείας για την Εθνική Αντίσταση, τους αναπήρους & θύματα πολέμου 

β .  Εκπρόσωπο ΠΕ Λασιθίου 

γ .  Ανώτερο Δ/τη Φρουράς Ν. Λασιθίου και Δ/τη της ΠΝΒΚ 

δ .  Δ/τη 11ης ΜΣΕΠ 

ε .  Λιμενάρχη Σητείας 

στ . Δ/τή Αστυνομικού Τμήματος Σητείας 

ζ.   Δ/τή Πυροσβεστικού κλιμακίου Σητείας 

η .  Πρόεδρο Κοινότητας Σητείας. 

 

 

Ο Δήμος Σητείας εύχεται σε όλους ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ, με την ελπίδα του χρόνου να 

λάβουν χώρα όλες οι προβλεπόμενες εκδηλώσεις υπό καθεστώς κανονικότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


