
 

 

  

200 χρόνια από την Ελληνική 
Επανάσταση 

Εορτασμός Εθνικής Επετείου 
25ης Μαρτίου 1821 

 
 

1821 – 2021 … 
 

«Ως μια βροχή έπεσεν εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, 
και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί μας και οι καπεταναίοι και 

οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι 
εσυμφωνήσαμε εις αυτό το σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση…». 

 
Στρατηγός Θεόδωρος Κολοκοτρώνης 

 
  
 Η Επανάσταση του 1821 ήταν η αφετηρία της εθνικής 
παλιγγενεσίας, καθώς πέτυχε την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους. 
Συγχρόνως όμως αποτελεί και παρακαταθήκη αξιών και 
υποδειγμάτων ηρωικών συμπεριφορών για τους σύγχρονους 
Έλληνες. 
 Στην πορεία των χρόνων από την Επανάσταση η χώρα μας 
γνώρισε σπουδαίες περιόδους,  αλλά και ταραχώδεις καιρούς. Φέτος, 
η συμπλήρωση των 200 χρόνων, πραγματοποιείται κάτω από 
πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες. Παρόλο που η διοργάνωση 
λαμπρών εκδηλώσεων με την συμμετοχή όλων μας είναι 

 
Ελληνική Δημοκρατία 
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απαγορευτική, ουδόλως απαξιώνονται ή μειώνονται οι οφειλόμενες 
τιμές στους Αγωνιστές – Ήρωες του 1821.  
 Τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα, οι 
εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 
1821 στο Δήμο Γορτυνίας θα διεξαχθούν με περιορισμένο αριθμό 
συμμετεχόντων και χωρίς την παρουσία κοινού.  
 Ειδικότερα, στεφάνια θα κατατεθούν μόνο από το Δήμαρχο, ο 
οποίος θα παραστεί στις εκδηλώσεις στη Δημητσάνα, έδρα του 
Δήμου Γορτυνίας, τους Αντιδημάρχους ανά Δημοτική Ενότητα καθώς 
και τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. 

 Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης 
Μαρτίου 1821 στο Δήμο Γορτυνίας περιλαμβάνουν τα εξής: 

1.Γενικό Σημαιοστολισμό από της 8ης πρωινής ώρας της 23ης μέχρι 
και τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου 2021, όλων των Δημοσίων 
και Δημοτικών καταστημάτων, των σχολείων, των Ν.Π.Ι.Δ., των 
τραπεζών, των ιδιωτικών καταστημάτων και οικιών. 

2.Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών και Κοινοτικών 
καταστημάτων, των Ν.Π.Ι.Δ. και των Τραπεζών κατά τις βραδινές 
ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου 2021. 

Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021 

 Εορταστική εκδήλωση το βράδυ στην έδρα του Δήμου 
Γορτυνίας, τη Δημητσάνα, με τη συμμετοχή της Ιεράς Μητροπόλεως 
Γόρτυνος & Μεγαλοπόλεως καθώς και τοπικών Φορέων & 
Συλλόγων. 

Πέμπτη 25 Μαρτίου 2021 

 Σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Ενότητες του Δήμου 
Γορτυνίας, το πρόγραμμα έχει ως εξής: 

1. Πανηγυρικές κωδωνοκρουσίες και τραγούδια της 
Επανάστασης και των Ηρώων της. 

2. Δοξολογία και κατάθεση στεφάνων στα ιστορικά μνημεία. 

Ειδικότερα: 



 

 

Στη Δημητσάνα, έδρα του Δήμου Γορτυνίας, θα πραγματοποιηθεί η 
κεντρική εκδήλωση με το εξής πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κα 
Αγγελική Μπίρη. 

Στα Τρόπαια, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.  
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος κος Διονύσιος 
Βεργέτης. 

Στη Βυτίνα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται η Δημοτική Υπάλληλος κα Ελένη Νικήτα. 

Στα Λαγκάδια, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 



 

 

v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κος 
Δημήτριος Καγιούλης. 

Στη Μυγδαλιά, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.  
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος κος Διαμαντής 
Πολύδωρας. 

 

Στην Κοντοβάζαινα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.  
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται η Δημοτική Υπάλληλος κα Ανδρούλα 
Βάρδα. 

Στη Στεμνίτσα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.  
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται η Δημοτική Υπάλληλος κα Βασιλική 
Ροϊλού. 



 

 

Στο Παλούμπα,  θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με το εξής 
πρόγραμμα: 

v 10:30 π.μ. Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. 
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων.  
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 
v Τελετάρχης ορίζεται ο Δημοτικός Υπάλληλος κος Μιχάλης 
Κότσικας. 

Στις υπόλοιπες Τοπικές Κοινότητες θα πραγματοποιηθούν: 

v Δοξολογία.   
v Επιμνημόσυνη Δέηση στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο των Πεσόντων. 
v Ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των πεσόντων προγόνων μας. 
v Εθνικός Ύμνος. 

 Ως Δήμος, τιμώντας την Εθνική μας Επέτειο και τους ήρωές 
μας, καλούμε όλους τους πολίτες να αναρτήσουν παντού την 
Ελληνική μας Σημαία. 

 Υψώνουμε όλοι την Γαλανόλευκη, το Ιερό Σύμβολο του 
Ελληνικού Έθνους και της Ορθοδοξίας. 

 Τιμούμε τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, τον Άγιο Γρηγόριο τον Ε΄, 
τον Παλαιών Πατρών Γερμανό, τους Πλαπουταίους, τους 
Δεληγιανναίους, τον Καραβόγιαννη και όλους τους ήρωες του  1821. 

 Με εθνική ενότητα, ομοψυχία, υπακοή στην επιστήμη και τους 
νόμους και πίστη στο Θεό και την Παναγία θα ξεπεράσουμε και αυτή 
τη δοκιμασία. 

 
 

Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 
 

Ζήτω το Έθνος 
 

Χρόνια Πολλά 
 



 

 

 
 

Ο Δήμαρχος  
 

Ευστάθιος Χαρ. Κούλης 
 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΑ 

1. Ο εορτασμός στις Έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων θα 
πραγματοποιηθεί με μέριμνα των τοπικών Αντιδημάρχων, οι 
οποίοι θα εκπροσωπούν τον κο Δήμαρχο. 

2. Στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου η Εθνική Επέτειος θα 
εορταστεί με την δέουσα μεγαλοπρέπεια και με την παρουσία 
του Προέδρου και των μελών των Τοπικών Συμβουλίων.  

3. Τα των Ιεροτελεστιών θα συντονίσουν οι Εκκλησιαστικές 
Αρχές. 

4. Τα της Τάξεως θα ρυθμίσουν  οι Αστυνομικές Αρχές. 

 


