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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε

με την παρουσία σας

τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό

της Εθνικής Αντίστασης

που θα πραγματοποιηθούν

στην Κόρινθο

την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021.

 Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 Αναστάσιος Γ. Γκιολής Παναγιώτης Ε. Νίκας



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021 

Γενικός Σημαιοστολισμός από ογδόης πρωινής ώρας 
μέχρι της δύσης του ηλίου.

Φωταγώγηση τις βραδινές ώρες της 28ης Νοεμβρίου 2021 
όλων των δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών καταστημάτων, 
των καταστημάτων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, 
των οργανισμών κοινής ωφέλειας, των τραπεζών, 
των κεντρικών οδών και πλατειών της Κορίνθου 
και των ελλιμενισμένων λιμενικών πλοίων.

10:00  Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου, 
χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Κορίνθου κ. Διονυσί-
ου.                Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από εκπρόσωπο 
Αντιστασιακών Οργανώσεων.

11:00  Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων (σύμφωνα με το 
πρωτόκολλο) στο Μαυσωλείο των Ηρώων, όπου θα τηρηθεί 
σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ένδοξων νεκρών του Έθνους.                                                                                                                 
Η τελετή θα ολοκληρωθεί με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Παρακαλούνται όπως φροντίσουν για τα σχετικά με:

• την οργάνωση των ιεροτελεστιών, η Ι. Μ. Κορίνθου

• τη συμμετοχή του στρατού, η Ανωτέρα Διοίκηση Φρουράς Κορίνθου

•  τον σημαιοστολισμό, τη φωταγώγηση, την παρουσία της Φιλαρμονικής 
και την προετοιμασία του χώρου ο Δήμος Κορινθίων

• την τήρηση της τάξης, η Αστυνομική Διεύθυνση Κορινθίας.

Τελετάρχης ορίζεται ο υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων κος Δημήτριος Λυγάκης. 
Παρουσίαση των εκδηλώσεων η κα Ιωάννα Κασίμη.

Στο εξώφυλλο χαρακτικό του Α. Τάσσου «Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου».
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Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί
για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του COVID-19,

οι φετινές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις

και με περιορισμένο αριθμό ατόμων.


