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Ταχ. Διεύθυνση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας : 101 83 Αθήνα
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ΘΕΜΑ: Εορτασμός Εθνικής Αντίστασης

Η  Εθνική  Αντίσταση  εναντίον  των  στρατευμάτων  κατοχής  1941-1944,  προέκταση  και 
ολοκλήρωση του  έπους  της  Αλβανίας,  των  μακεδονικών  οχυρών  και  της  Μάχης  της  Κρήτης, 
υπήρξε έργο όλων των Ελλήνων που αντιτάχθηκαν, με τις όποιες δυνάμεις τους, στους κατακτητές 
και πολέμησαν για το πανάκριβο αγαθό της Ελευθερίας, ενάντια στο ναζισμό και το φασισμό.

Για να αποδοθεί έμπρακτα ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους εκείνους-άνδρες, γυναίκες και 
παιδιά που αγωνίστηκαν, βασανίστηκαν ή έπεσαν ηρωικά προσφέροντας τα μέγιστα στον υπέρ 
πάντων αγώνα του λαού μας στα μαύρα χρόνια της κατοχής, η Ελληνική πολιτεία καθιέρωσε με το 
άρθρο 10 του ν.  1285/1982 την επέτειο της Μάχης του Γοργοποτάμου ως ημέρα πανελλήνιου 
εορτασμού της Εθνικής μας Αντίστασης.  Η ανωτέρω μάχη-σταθμός της  αντιστασιακής δράσης 
στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα, χάρη στον ενωτικό της χαρακτήρα, φωτεινό παράδειγμα για 
τις επερχόμενες γενιές.

Ο φετινός εορτασμός της Εθνικής Αντίστασης θα γίνει σε ολόκληρη την επικράτεια, την Κυριακή 
27 Νοεμβρίου 2016, το δε πρόγραμμα του εορτασμού πρέπει να περιλαμβάνει:

α. Γενικό σημαιοστολισμό σε ολόκληρη την επικράτεια από την ογδόη πρωινή ώρα μέχρι τη δύση 
του ήλιου, την ημέρα της εορτής.

β. Τέλεση δοξολογίας στις έδρες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων και ομιλία 
ενός εκπροσώπου των τοπικών αντιστασιακών οργανώσεων στο χώρο της κατάθεσης στεφάνων.

γ. Κατάθεση στεφάνων στις έδρες των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων από τον 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τον Περιφερειάρχη, τις στρατιωτικές 
αρχές, το Δήμαρχο, τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές, τους εκπροσώπους των αντιστασιακών 
οργανώσεων και  τις  πολιτικές  νεολαίες,  καθώς  και  όποιον  εκπρόσωπο νομικού  προσώπου  ή 
άλλου φορέα θελήσει να τιμήσει την Εθνική Αντίσταση και τους αγώνες κατά του ναζισμού και του 
φασισμού.

Για την πόλη της Θεσσαλονίκης,  η κατάθεση θα γίνει  από την Υφυπουργό Εσωτερικών και 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης

δ. Φωταγώγηση  όλων  των  καταστημάτων  του  δημοσίου,  των  Ο.Τ.Α.,  καθώς  και  των 
καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου μέχρι τις πρωινές ώρες της 
επομένης της εορτής.
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Ύστερα  από  τα  παραπάνω,  να  επιμεληθείτε  για  την  έγκαιρη  έκδοση  του  σχετικού 
προγράμματος εορτασμού της Εθνικής Αντίστασης, για να έχει ο εορτασμός αυτός την πρέπουσα 
λαμπρότητα και πανεθνικό και παλλαϊκό χαρακτήρα.

Κοινοποίηση: (να σταλεί με e-mail ή με fax)
  1. Προεδρία της Δημοκρατίας
  2. Πολιτικό Γραφείο Πρωθυπουργού
  3. Βουλή των Ελλήνων
  4. Όλα τα Υπουργεία

Διευθύνσεις Διοικητικού
  5. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΓΔΟΣΥ Στρατόπεδο Παπάγου
15501 Χολαργός

  6. ΓΕΕΘΑ – Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
  7. ΓΔΟΣΥ/ ΔΕΠΑΘΑ

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων-Ρουφ
  8. Γ.Ε.Σ., 7ο Ε.Γ., Γ.Ε.Ν./ Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων, 

Γ.Ε.Α./ Α5
  9. Αρχηγεία ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ., Π.Σ.
10. Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές
11. ΑΣΔΥΣ/ 7ο Ε.Γ./ 902/ΒΣΤ
12. Αναπληρωτές Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων 

Διοικήσεων

Εσωτερική  Διανομή (με  ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο)
-Γραφείο Υπουργού
-Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
-Γραφεία Υφυπουργών
-Γραφεία Γενικών Γραμματέων
-Γραφείο Τύπου
-Γραφείο Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών 
& Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ
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