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Παραδοσιακό Πάσχα στην Τρίπολη  
 

Η Τρίπολη κρατάει τα σκήπτρα στον εορτασµό  της κορυφαίας γιορτής της 
χριστιανοσύνης και της λεβεντιάς.  
 
 
Κοπιάστε να ζήσουµε µαζί το παραδοσιακό τριπολιτσιώτικο γλέντι ! 
 
Το Πάσχα στην Τρίπολη έχει δοκιµαστεί στο πέρασµα των χρόνων 
προσελκύοντας κάθε φορά πλήθος κόσµου από όλη την Ελλάδα αλλά και 
από το εξωτερικό .  

Χρόνια τώρα η γιορτή του  Πάσχα έχει συνδεθεί µε τις ψησταριές στην 
Τρίπολη  και τις κληµατόβεργες που ανάβουν σιγά- σιγά  αµέσως µετά την 
Ανάσταση του Θεανθρώπου . 

 
 Κάτω από το βλέµµα το Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, στην πλατεία Άρεως 

στήνονται οι κεντρικές σούβλες που περιµένουν ντόπιους κι επισκέπτες να 
συναντηθούν το πρωί της Κυριακής του Πάσχα για να γίνουν όλοι µια µεγάλη 
παρέα σε ένα παραδοσιακό γλέντι µε τοπικά συγκροτήµατα . 

 
Όλα τα αγαθά της Τρίπολης προσφέρονται πλουσιοπάροχα στους 

ντόπιους αλλά και σε όποιον  βρεθεί στην Αρκαδική πρωτεύουσα. Η φιλοξενία 
των Αρκάδων  άλλωστε αγκαλιάζει κάθε περαστικό ή επισκέπτη. Ο ∆ήµος της 
Τρίπολης  προσφέρει  µεζέδες από τα ψητά αρνιά της σούβλας , πασχαλινά 
αυγά, γλυκίσµατα και άφθονο µοσχοφίλερο από τους αµπελώνες της 
Αρκαδίας.  

 
 Η Τρίπολη το Πάσχα αποτελεί προορισµό µε εκδηλώσεις θρησκευτικού κυρίως 
περιεχοµένου, µοναδικές στην Πελοπόννησο.  
 
Την Παρασκευή 26 Απριλίου  µέχρι ∆ευτέρα της Λαµπρής στην Κεντρική 
Πλατεία Αγίου Βασιλείου /  Παζάρι πασχαλινών ειδών  

 
Το Σάββατο του Λαζάρου , Λαζαρίτικα Κάλαντα από Σύλλογο Ρουµελιωτών 
Τρίπολης.  
 
 Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου / ώρα 7:30µ.µ 



4ο Φεστιβάλ θρησκευτικής Μουσικής µε τις χορωδίες: 
Χορωδία Λαµίας, Χορωδία υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισµού, Χορωδία 
εκκλησίας του Ναού και Χορωδία Τρίπολης. 
 
Την Κυριακή των Βαΐων και Μ. ∆ευτέρα,  στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Βασιλείου  
/  από 9 π.µ  
Εργαστήρι  λαµπάδας από το 3ο Σύστηµα Προσκόπων Τρίπολης 
 
 
Την  Μ. Τρίτη  στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Βασιλείου  / 5-7µ.µ 
Εργαστήρι  λαµπάδας από το Σώµα Ελληνικού Οδηγισµού 
 
Ιεροί Ναοί Αγίου ∆ηµητρίου και Προφήτη Ηλία / ώρα 7µ.µ  
Οι χορωδίες της πόλης ψάλουν το Τροπάριο της Κασσιανής, 
Η Χορωδία Τρίπολης στον Άγιο ∆ηµήτριο και η Χορωδία Ορφέας Τρίπολης 
στον Προφήτη Ηλία 
 
       Την Μ. Τετάρτη στον προαύλιο χώρο της  Ιεράς µονής Αγίου Νικολάου 
Βαρσών και ώρα 3:30 µ.µ ,προεξάρχοντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου 
Μαντινείας κ.κ. Αλεξάνδρου τελείται η αναπαράσταση του µυστηρίου του 
Νιπτήρος. 
Μετάβαση δωρεάν µε λεωφορεία από την Πλατεία Κολοκοτρώνη , ώρα 2µ.µ  

  
         Την Μ. Πέµπτη στην Ιερά Μονή Αγίου ∆ηµητρίου / Ακολουθία των Παθών 
Η χορωδία Τρίπολης θα Ψάλει µετά από το 5ο Ευαγγέλιο το Αντίφωνο ΄΄ 
Σήµερον  κρεµάται  επί ξύλου΄΄ 
 
 
Την Μ. Παρασκευή στην Ιερά µονή Επάνω Χρέπας / ώρα 12 µεσηµέρι 
Τελετή της Αποκαθήλωσης 
Μετάβαση δωρεάν µε λεωφορεία από την Πλατεία Κολοκοτρώνη ,ώρα 
10:30π.µ  
Κεντρική Πλατεία Αγίου Βασιλείου / ώρα 9:15  
Κατανυκτική λιτάνευση και συνάντηση των Επιταφίων και των ενοριτών όλων 
των Ιερών Ναών της πόλης µε τη συνοδεία των ιεροψαλτών, των χορωδιών και 
των φιλαρµονικών. 
Το απόγευµα θα προηγηθεί η καθιερωµένη περιφορά των Επιταφίων  
Στο θεραπευτήριο Ψυχικών Παθήσεων  (ώρα 3:30µ.µ), το Γηροκοµείο (ώρα 
4:30µ.µ) και το Άλσος Αγίου Γεωργίου (ώρα 5:30µ.µ) 
 

 
Το Μ. Σάββατο  στην Κεντρική Πλατεία Αγίου Βασιλείου / ώρα 9:45µ.µ 
Υποδοχή Αγίου Φωτός 
Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίου Βασιλείου / ώρα 12 µεσάνυχτα 
Τελετή της Ανάστασης 

Μετά το Χριστός Ανέστη ανάβουν  οι κληµατόβεργες σε όλες τις 
ψησταριές της πόλης, µε πρώτη αυτή του ∆ήµου στην πλατεία Άρεως, 
προκειµένου ως το πρωί να ‘’γίνουν’’ τα κάρβουνα για να αρχίσει του 
σούβλισµα των αρνιών.  

 
Η Λαµπρή γιορτή του Πάσχα ξεκινά στις 3π.µ στην Πλατεία Άρεως µε το 

άναµµα της φωτιάς για τις δηµοτικές ψησταριές . 
Στις 11π.µ η Πλατεία Άρεως αποτελεί τόπο συγκέντρωσης όλων. Μετά τις 
πασχαλινές ευχές ξεδιπλώνεται ένα παραδοσιακό τριπολιτσιώτικο γλέντι, το 



γνωστό στο πανελλήνιο ‘’Πάσχα στην Τρίπολη’’ µε τραγούδια της Λαµπρής 
από παραδοσιακή ορχήστρα , δηµοτικούς χορούς από τα χορευτικά µας 
συγκροτήµατα , πατροπαράδοτο οβελία, λαµπροκούλουρα, κόκκινα αυγά και 
µοσχοφίλερο Μαντινείας για όλους γύρω από τις δηµοτικές ψησταριές που 
επιµελούνται οι σύλλογοι της πόλης  .   
 
Στις συνοικίες και τα περίχωρα του ∆ήµου Τρίπολης στήνονται ψησταριές και 
παραδοσιακό γλέντι το πρωί στη ∆αβιά Φαλάνθου.  

 
Τη ∆ευτέρα της Λαµπρής Πανηγυρικός εορτασµός του Αγιώργη  
στα περιαστικά άλση του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας Σεχίου 
 
Στο Ελαιοχώρι Κορυθίου, στα Λιθοβούνια Τεγέας, στο Μανιάτη και Αθήναιο 
Βαλτετσίου, στο Λουκά και στο Πικέρνι Μαντινείας, γλέντι µετά τη Θεία 
λειτουργία. 
 
Στη Νεστάνη Μαντινείας, στο λόφο Γουλά, επαναλαµβάνεται το παλιότατο 
λαϊκό δρώµενο του Αγιώργη και ακολουθεί γλέντι στην πλατεία του χωριού 
 
Στην Πιάνα Φαλάνθου διεξάγεται αγώνας δρόµου από την Αλωνίσταινα µέχρι 
την Πιάνα, µε έπαθλο ένα αρνί 
 
Το βράδυ της ∆ευτέρας, Εσπερινός στον Ιερό Ναό του Αγίου Ραφαήλ και 
παραδοσιακό γλέντι στην πλατεία της συνοικίας Μπασιάκου 
 
 
Την Παρασκευή της Λαµπρής στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας / ώρα 9:00π.µ 
Εορτασµός της Ζωοδόχου Πηγής µε θεία Λειτουργία οµιλία για την Τεγεάτισσα 
Μάνα και εκδήλωση µε πολιτιστικό χορευτικό πρόγραµµα 
 
Το Σάββατο της Λαµπρής στο Αποστολοπούλειο Πνευµατικό κέντρο ∆ήµου 
Τρίπολης / ώρα 8:00µ.µ 
Τρεις νεανικές χορωδίες 
Ambitus της Λεοντίου Σχολής 
Opus Femina 
Lavita της χορωδίας Τρίπολης 
 
 ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ   ΚΑΙ  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ! 

 

 
 


