
ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ   ΣΗΜΑΙΑΣ  ΜΑΣ 

Η Eλληνική Σημαία γιορτάζει και τιμάται στις 27 Οκτωβρίου, παραμονή 

της επετείου του ''Όχι''. Το  ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε είναι να 

τιμούμε το κώδικα της. Ο Κώδικας της Ελληνικής Σημαίας αποτελείται 

από ορισμένους αυστηρούς κανόνες οι οποίοι πρέπει να ακολουθούνται 

κατά γράμμα ως ένδειξη τιμής προς την Σημαία  που στην ουσία  

αντικατοπτρίζει ένδειξη τιμής προς το Έθνος και τιμή προς τους ίδιους 

τους εαυτούς μας. Σε όλους τους αγώνες του Έθνους, οι Έλληνες 

πολέμησαν και υπερασπίστηκαν με τη ζωή τους το ιερό αυτό σύμβολο. 

Τρανό παράδειγμα ο γενναίος σημαιοφόρος που σκοτώθηκε από εχθρικά 

πυρά, τη στιγμή που έστηνε την Ελληνική σημαία στην κορυφή του 

Μπιζανίου το 1912 . Στη μάχη που ακολούθησε, σκοτώθηκαν δέκα 

στρατιώτες για να μην πέσει η σημαία στα χέρια του εχθρού. Στο τέλος ο 

λοχίας, που είχε απομείνει, όρμησε στο ύψωμα, αγκάλιασε τη Σημαία, 

κατρακύλησε αιμόφυρτος στην πλαγιά και όταν έφθασε στο διοικητή του 

τάγματος, στάθηκε όρθιος χαιρέτησε και ανέφερε στον Διοικητή: 

"Κύριε διοικητά, έχω την τιμή να σας παραδώσω την Σημαία"... και έπεσε 

νεκρός... 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης το παράδειγμα όταν οι Γερμανοί κατέλαβαν 

την Αθήνα την 27η Απριλίου 1941. Ο σημαιοφόρος πάνω στον 

Παρθενώνα, ο 17χρονος Κωσταντίνος  Κουκκίδης, φορώντας την στολή 

της Ελληνικής νεολαίας της εποχής, αντί  να την παραδώσει στους 

Γερμανούς, την υπέστειλε και αφού την τύλιξε πάνω του, έπεσε μαζί με 

αυτήν από τον ιερό βράχο της Ακροπόλεως, στο κενό. 

1. Η Ελληνική Σημαία εκπροσωπεί το Έθνος μας, την πατρίδα μας, και 

την κρατική μας οντότητα. Σε περίπτωση πολέμου η σημαία πρέπει να 

φυλάσσεται και προστατεύεται ακόμα και με την ζωή μας. 

2. Σε περίπτωση που μια σημαία φθαρεί, τότε καίγεται, αλλά ΠΟΤΕ δεν 

πετιέται. 

3. Η Σημαία χρησιμοποιείται μόνον σε έπαρση επί ιστού. Απαγορεύεται η 

οποιαδήποτε άλλη χρήση της ως διακοσμητικό ή ένδυμα. 

4. Κατά την έπαρση  και την υποστολή της Ελληνικής Σημαίας 

στεκόμαστε όλοι προσοχή. Ο σημαιοφόρος αίρει  τη σημαία γοργά και 

κατά την διάρκεια της Έπαρσης της ψάλλεται ο Εθνικός Ύμνος. 



5. Εάν υπάρχουν πολλές σημαίες τότε η Ελληνική πρέπει να βρίσκεται 

στο ίδιο ύψος ή ψηλότερα από τις υπόλοιπες. 

7. Κατά την ημέρα πένθους η Σημαία κυματίζει μεσίστια και αφού ο 

σημαιοφόρος τελειώσει την έπαρση, τότε προχωρεί σε υποστολή μέχρι το 

μέσο του ιστού. 

8. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η Ελληνική Σημαία να αγγίζει το έδαφος για 

οιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση που η Σημαία είναι πολύ μεγάλη, η 

έπαρση πρέπει να γίνεται από τον σημαιοφόρο και με την βοήθεια του 

παραστάτη. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και κατά την υποστολή της 

Σημαίας. 

 


