Πρόσκληση
Θα είναι ιδιαίτερη τιμή
για την ένδοξη Μάνη και το Δήμο μας
να τιμήσετε με την παρουσία σας
τις εορταστικές εκδηλώσεις της

Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821
όπου οι Μανιάτες οπλαρχηγοί
ξεκίνησαν τον απελευθερωτικό αγώνα του έθνους μας.

Με τιμή
Ο Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης

Πέτρος Ν. Ανδρεάκος

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων
Επετείου της 17ης Μαρτίου 1821
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΡΤΊΟΥ 2021 | Α
 ρεόπολη
7:30

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΊ ΤΗΣ ΗΜΈΡΑΣ
Ταυτόχρονες κωδωνοκρουσίες των εκκλησιών
της Αρεόπολης.

8:00

ΠΛΑΤΕΊΑ ΑΘΑΝΆΤΩΝ ΑΡΕΌΠΟΛΗΣ
Έπαρση της σημαίας στην πλατεία Αθανάτων Αρεόπολης.

11:00

Ι.Ν. ΠΑΜΜΕΓΊΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΏΝ
Πέρας προσέλευσης επίσημων προσκεκλημένων.
- ΕΠΊΣΗΜΗ ΔΟΞΟΛΟΓΊΑ
Χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Μάνης κ. Χρυσοστόμου Γ’.
- Καλωσόρισμα του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης
κου Πέτρου Ανδρεάκου. 		
- Εκφώνηση του πανηγυρικού της ημέρας από τον 			
τ. Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
- Μετάβαση επισήμων στην Πλατεία Αθανάτων.

11:30

ΠΛΑΤΕΊΑ ΑΘΑΝΆΤΩΝ ΑΡΕΌΠΟΛΗΣ
- Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Ηρώου.
- Κατάθεση τιμητικού στεφάνου από την
Α.Ε. Πρόεδρο της Δημοκρατίας κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου
- Σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων Ηρώων.
- Ανάκρουση Εθνικού Ύμνου
- Μετάβαση επισήμων στην Πλατεία 17ης Μαρτίου 1821.

11:45

ΠΛΑΤΕΊΑ «17ΗΣ ΜΑΡΤΊΟΥ 1821»
- Αποκαλυπτήρια ανάγλυφης παράστασης με θέμα:
«Η ορκομωσία των Μανιατών Αγωνιστών της 17ης Μαρτίου 1821».

18:00

ΥΠΟΣΤΟΛΗ ΣΗΜΑΙΑΣ

Αδελφοί Μπεηζαδέδες, 		
1821 Μαρτίου 11
Πιέρρο Μαγγιόρο,
Γρηγοράκη και Γεωργάκη Γρηγοράκη,

σας ασπάζομαι αδελφικώς.
Επληροφορήθην ότι ο υιός σας Τζαννετάκης κάμει σύναξιν από
πολλούς πατριώτας μας.
Τούτο με έβαλε εις θέσιν να εποπτέυσω και ενόμισα χρέος μου
δια να σας γράψω και περιμένω απάντησίν σας.
Εάν δεν υπάρχει καμμία υποψία ως προς τον γενικό σκοπόν τον
οποίον γνωρίζετε, να μοι το γράψετε, διότι ο καιρός πλησιάζει και
εγώ δεν θέλω κάμει κανένα κίνημα (αν) δεν είμαι βεβαιωμένος
από την ευγενίαν σας και λυπούμε πολύ εάν υπάρχη εις τον
υιόν σας Τζαννετάκην σκοπός διαφορετικός, επειδή επήραμεν
πολλούς χριστιανούς εις τον λαιμόν μας.
Περιμένω λοιπόν με τον ίδιο εξεπίτηδες εξαποσταλθέντα
απάντησίν σας.
Ο αδελφός σας,

Πέτρος Μαυρομιχάλης
Αρχιστράτηγος του Σπαρτιατικού Στρατοπέδου
Μήνυμα του Πέτρου Μαυρομιχάλη για την οργάνωση και την
από κοινού δράση “Προσηλιακών” και “Αποσκιερών” Μανιατών

ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Τηλέφωνο: 2733-3-60303
Φαξ: 2733-3-60370
dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr

