
 
 

 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΣΑΜΟΤ 

ΣΗ ΕΞΟΔΟΤ ΣΟΤ ΜΟΝΑΥΟΤ ΠΑΠΑΦΛΕΑ 
ΑΠΟ ΣΗΝ ΙΣΟΡΙΚΗ ΜΟΝΗ ΡΕΚΙΣΗ  

ΣΗ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΔΤΡΡΑΥΙΟΤ 
ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

       Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 
 

Γεληθόο εκαηνζηνιηζκόο ζηελ Σνπηθή Κνηλόηεηα Γπξξαρίνπ ηνπ 
Γήκνπ Μεγαιόπνιεο από ηεο αλαηνιήο κέρξη θαη ηεο δύζεο ηνπ   
ειίνπ ηεο 16εο Απγνύζηνπ 2020. 
 
 7.00 π.μ.: 
Γηεμαγσγή  αγώλα δξόκνπ Γπξξάρη – Ρεθίηζα πξνο ηηκή ηνπ 
ήξσα. 

Σημείο εκκίνηςησ: Πλατεία Λιθάρου τοπ. κοινότητασ Δυρραχίου 
 

 10.30 π.μ.: 
Σέιεζε επίζεκεο δνμνινγίαο ζηελ Ιζηνξηθή Μνλή Ρεθίηζεο ηεο 
Σνπηθήο Κνηλόηεηαο Γπξξαρίνπ ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο, ρνξν-
ζηαηνύληνο ηνπ εβαζκηώηαηνπ Μεηξνπνιίηε Γόξηπλνο θαη Με-
γαινπόιεσο θ.θ. ΙΔΡΔΜΙΑ. 
 

 10.45  π.μ.: 
πγθέληξσζε ησλ Δπηζήκσλ κπξνζηά ζηελ πξνηνκή ηνπ ηηκώ-
κελνπ Μνλαρνύ, όπνπ ζα ςαιιεί επηκλεκόζπλε δέεζε θαη ζηε 
ζπλέρεηα ζα εθθσλεζεί ν Παλεγπξηθόο ηεο εκέξαο. 
Αθνινύζσο ζα γίλεη θαηάζεζε  ζηεθάλσλ από ηηο παξηζηάκελεο 
αξρέο, νξγαλώζεηο θ.ι.π. κε εθθώλεζε ηεο ζεηξάο θαηάζεζεο 
από ηνλ  ηειεηάξρε. Θα ηεξεζεί ελόο ιεπηνύ ζηγή θαη αλάθξνπ-
ζε ηνπ Δζληθνύ Ύκλνπ.  
 
Απνλνκή  Δπάζισλ & κεηαιιίσλ  ζηνπο αζιεηέο  ηεο δηαδξνκήο 
Γπξξάρη – Ρεθίηζα 
 
 

 
ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΙ ΕΠΙΗΜΕ ΕΚΔΗΛΩΕΙ 
Παξαθαινύληαη λα ζπκκεηάζρνπλ : 
 
 Ο εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Γόξηπλνο θαη Μεγαινπόιεσο θ.θ. ΙΔΡΔΜΙΑ 
 Οη Βνπιεπηέο ηνπ Ννκνύ  
 Ο Δθηειεζηηθόο Γξακκαηέαο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ  
 Ο Γηνηθεηήο ηεο Γηνίθεζεο Κέληξσλ (IV ΜΠ) «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ» 
 Ο Πξόεδξνο ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ πκβνπιίνπ 
 Ο Πξόεδξνο ηεο ΠΔΓ Πεινπνλλήζνπ 
 Ο Αληη πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ 
 Οη Αμησκαηηθνί ησλ Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ησλ σκάησλ Αζθαιείαο θαη ηνπ Ππξνζβεζηηθνύ 

ώκαηνο ελ ελεξγεία θαη απνζηξαηεία κε ζηνιή θαη ηεξαξρηθή ηάμε 
 Όινη νη πνιίηεο 

 
ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΑ 
Οη θαησηέξσ Αξρέο παξαθαινύληαη λα ξπζκίζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ εμήο εθδειώζεσλ:  
 Η Ιεξά Μεηξόπνιε Γόξηπλνο θαη Μεγαινπόιεσο ηελ νξγάλσζε ησλ ηεξνηειεζηηώλ. 
 Η Γηνίθεζε Κέληξσλ (IV ΜΠ) «ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟ» ηε ζπκκεηνρή ηνπ ηξαηνύ θαη ηεο 

ηξαηησηηθήο Μνπζηθήο 
 Η Αζηπλνκηθή Γ/λζε Αξθαδίαο, ηελ ηήξεζε ηεο ηάμεο θαη ηπρόλ ιεπηνκέξεηεο ζεκαηνζην-

ιηζκνύ θιπ. 
 Ο Γήκνο Μεγαιόπνιεο ηε δηακόξθσζε θαη ηελ θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ ηνπ Ηξώνπ, ην 

ζεκαηνζηνιηζκό θαη ηε θσηαγώγεζε. 
 
ΣΕΛΕΣΑΡΥΗ 
Σειεηάξρεο νξίδεηαη έλαο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μεγαιόπνιεο. 


