
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 191ης ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ   

  

Παρασκευή, 21 Σεπτεµβρίου 2012 

• 10.30 π.µ. Στο µνηµείο Αρχιερέων και Προκρίτων θα ψαλλεί Τρισάγιο υπέρ 

αναπαύσεως των ψυχών των Αγωνιστών του 1821 και θα γίνει κατάθεση στεφάνων 

από αντιπροσωπείες µαθητών και µαθητριών όλων των σχολείων Α/θµιας και 

Β/θµιας Εκπαίδευσης, τους Προσκόπους και Οδηγούς, οι οποίοι θα προσέλθουν µε 

τους καθηγητές, δασκάλους και βαθµοφόρους τους. 

Σάββατο, 22 Σεπτεµβρίου 2012 

• Γενικός σηµαιοστολισµός από την ανατολή του ηλίου της 22ης Σεπτεµβρίου 2012 

µέχρι και τη δύση της 23ης Σεπτεµβρίου 2012. 

• Φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 22ης και 23ης Σεπτεµβρίου 2012, όλων των 

Καταστηµάτων του ∆ηµοσίου, της Περιφέρειας,  του ∆ηµοτικού Καταστήµατος 

Τρίπολης, των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου, των Οργανισµών Κοινής 

Ωφέλειας και των Τραπεζών καθώς και των οδών, πλατειών και Μνηµείων της 

πόλης. 

Κυριακή 23 Σεπτεµβρίου 2012 

• 07.15 π.µ. Θα σηµάνουν χαρµόσυνα οι καµπάνες όλων των εκκλησιών µε µέριµνα 

της Ιεράς Μητρόπολης Μαντινείας και Κυνουρίας και η Στρατιωτική και ∆ηµοτική 

Μουσική θα περιέλθουν χωριστά τους δρόµους της πόλης και θα παιανίζουν θούρια 

και εµβατήρια. 

• 08.00 π.µ. Επίσηµη Έπαρση της Σηµαίας στην Κεντρική Πλατεία σύµφωνα µε τις 

διαταγές της IV Μεραρχίας Πεζικού. 

• 10.30 π.µ. Τέλεση επίσηµης δοξολογίας στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, 

χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ. 

Μετά το τέλος της δοξολογίας θα εκφωνηθεί ο πανηγυρικός της ηµέρας από τον κ. 

Γεώργιο Πραχαλιά, τακτικό µέλος της Εταιρίας Πελοποννησιακών Σπουδών. 

• 11.00 π.µ. Συγκέντρωση των Επισήµων και του λαού στο  χώρο του Μνηµείου 

Αρχιερέων και Προκρίτων, όπου θα γίνει επιµνηµόσυνη δέηση, κατάθεση 

στεφάνων. Θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνου στον Ανδριάντα του Θεόδωρου 

Κολοκοτρώνη και σιγή ενός λεπτού στη µνήµη των ενδόξων νεκρών. Η τελετή θα 

κλείσει µε την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου. Στις ανωτέρω εκδηλώσεις θα 

παραστούν αντιπροσωπείες Αναπήρων και Θυµάτων Πολέµου, Τραυµατιών, 

Πολεµιστών και Εφέδρων των ενδόξων πολέµων µας, µε τα παράσηµα και τα 

µετάλλιά τους, τις Σηµαίες και τα Λάβαρά τους. 

• 11.45 π.µ. Παρέλαση Φιλαρµονικής ∆ήµου Τρίπολης, Αναπήρων Πολέµου, 

Οργανώσεων, Συλλόγων, Σχολείων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, Σωµάτων 

Ελληνίδων Οδηγών και Ελλήνων Προσκόπων µε τις σηµαίες και τα λάβαρά τους και 

Τµηµάτων των Ενόπλων ∆υνάµεων. 

Χώρος της Παρέλασης ορίζεται η οδός Τάσου Σεχιώτη (πρ. Κέννεντυ). 

• 07.00 µ.µ Υποστολή Σηµαίας. 

 


