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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

21 δράσεις µε αφορµή την συµπλήρωση 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής 

Επανάστασης, στο πρόγραµµα εκδηλώσεων του ∆ήµου Εορδαίας για το «Ελλάδα 2021». 

 

Τον συµβολικό αριθµό των 21 συνολικά δράσεων περιλαµβάνουν οι εκδηλώσεις του ∆ήµου 

Εορδαίας, µε αφορµή την συµµετοχή του στο «Ελλάδα 2021», µε τις οποίες θα τιµηθεί η επέτειος 

200 χρόνων από την 25η Μαρτίου του 1821 και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. 

Τιµώντας τον ηρωικό αγώνα της ανεξαρτησίας, ο ∆ήµος Εορδαίας σχεδίασε έναν κύκλο 

συντονισµένων δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φετινού επετειακού 

έτους.  

Κεντρικός στόχος των δράσεων µας είναι η ανάδειξη και η προβολή των τοπικών 

προσωπικοτήτων και ηρώων, που σηµάδεψαν ανεξίτηλα τον εθνικό µας αγώνα. Με το βλέµµα 

σταθερά προσηλωµένο στο µέλλον συνθέτουµε τις ψηφίδες της τοπικής µας ιστορίας µε έµφαση 

στις δράσεις για την ενίσχυση της ιστορικής αυτογνωσίας της νέας γενιάς.  

 

Αναλυτικά το καλεντάρι των επετειακών εκδηλώσεων, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει από το 

Μάρτιο και αναµένεται να ολοκληρωθούν τέλος  Οκτωβρίου του 2021, έχει ως εξής : 
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Αναλυτικό πρόγραµµα εκδηλώσεων ∆. Εορδαίας για το Ελλάδα 2021 

 

 

Μάρτιος 2021 

17 Μαρτίου – 9 Ιουνίου 2021 

• Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας  και το Αναγνωστικό ∆ίκτυο ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης 

Πτολεµαΐδας σχεδιάζουν ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα φιλαναγνωσίας,  µε 

τίτλο:" Ιστορίες που φοράνε, τσαρούχια!"  

 

25η Μαρτίου 2021 

Ο ∆ήµος Εορδαίας διανείµει:  

• Τετράδιο σε όλους τους µαθητές δηµοτικών και γυµνασίων του ∆ήµου µε ιστορικά στοιχεία 

της  Ελληνικής Επανάστασης µε στόχο την ανάδειξη της συµβολής του οπλαρχηγού και 

φιλικού Ιωάννη Φαρµάκη από τη Βλάστη, ο οποίος µεταξύ άλλων ήταν από τους 

πρωτεργάτες της έναρξης της επανάστασης στη Μολδοβλαχία. 

• Αφίσα σε µουσαµά (σε όλα τα σχολεία του ∆ήµου), µε προσωπογραφία του ήρωα, 

οπλαρχηγού Ιωάννη Φαρµάκη.  

 

Μάρτιος - Απρίλιος 2021 

28 Μαρτίου – 15 Απριλίου 2021 

• Προσωπογραφίες ηρώων της Επανάστασης του 1821 σε ΚΑΦΑΟ της πόλης, από την 

ζωγράφο Ντανιέλα Νικόλοβα - Σιδηροπούλου.  

 

 2 - 4 Απριλίου 2021 

• Τριήµερες Ανοιξιάτικες ∆ράσεις για τη φύση και τα αδέσποτα ζώα. ∆ενδροφυτεύσεις και 

ενηµέρωση για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα 

Περιβάλλοντος και την 75η επέτειο από την ίδρυση του Ο.Η.Ε. . 

 

Ιούνιος 2021 

27 Ιουνίου 2021 

• Μαγνητοσκοπηµένη Συναυλία του Βαρβούτειου ∆ηµοτικού Ωδείου Πτολεµαΐδας.  
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Αύγουστος 2021  

26, 27, 28 Αυγούστου 2021 

• Εκδηλώσεις οι οποίες θα περιλαµβάνουν: προβολή ταινίας από την Κινηµατογραφική 

Λέσχη Πτολεµαΐδας, παρουσιάσεις βιβλίων, Έκθεση ζωγραφικής από τον Σύλλογο 

Εικαστικών, Έκθεση φωτογραφίας από την Φωτογραφική Οµάδα και µικρά θεατρικά στο 

δρόµο από τους Θεατρικούς Συλλόγους της πόλης µας. 

 

 

Σεπτέµβριος 2021 

 

1-15 Σεπτεµβρίου 2021 

• Χάρτινο το ΄21 - Έκθεση έργων από χαρτί που συνοµιλούν µε την ελληνική προφορική 

παράδοση, δράση της ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης Πτολεµαΐδας. (Η συγκεκριµένη έκθεση θα 

φιλοξενηθεί µέσα στο Νοέµβριο του 2021 σε βιβλιοθήκες και µουσεία της Ελλάδας). 

 

15 Σεπτεµβρίου 2021 

• Ηµέρα µαθητικής δράσης µε θέµα «Η Ελευθερία µέσα από τα µάτια των παιδιών» Η 15η 

Σεπτεµβρίου είναι η ∆ιεθνής ηµέρα δηµοκρατίας και  επιλέχθηκε για να κινητοποιηθούν οι 

µαθητές των σχολείων της Εορδαίας µε προβολή επιλεγµένων ταινιών και στη συνέχεια να 

παράγουν αβίαστα µε επικοινωνιακούς τρόπους που αυτοί θα επιλέξουν το µήνυµά τους. 

Στη συνέχεια θα γίνει έκθεση των µαθητικών έργων (ζωγραφιές, αφίσες κτλ).  

 

18 Σεπτεµβρίου 2021 

• Εκδήλωση µε θέµα «Η συµβολή του Ιωάννη Φαρµάκη στην ελληνική επανάσταση» στη 

Βλάστη, συνδιοργάνωση µε το Σύλλογο Βλατσιωτών Πτολεµαΐδας. 

• Αδελφοποίηση µε την Κοινότητα Λιβάδι Ελασσόνας.  

 

19 Σεπτεµβρίου 2021 

• Αποκαλυπτήρια τρίπτυχου ψηφιδωτού µε Αλέξανδρο Υψηλάντη- Γιωργάκη Ολύµπιο και 

Ιωάννη Φαρµάκη. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις σε συνεργασία µε 

πολιτιστικούς συλλόγους και σχολές χορούς.  
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Οκτώβριος 2021 

1,2,3 Οκτωβρίου 2021  

• Παρουσίαση του έργου του εκπαιδευτικού Π. ∆ηµόπουλου µε τίτλο «Τρούλος» από το 

Μουσικό Σχολείο Πτολεµαΐδας. 

 

1 – 15 Οκτωβρίου 2021 

• Έκθεση ζωγραφικής µε θέµα «Μορφές του 1821» µε έργα της ζωγράφου Γλύκας 

∆ιονυσοπούλου, στο Μουσείο Πτολεµαΐδας. 

   

5 - 15 Οκτωβρίου 2021 

• Η ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Πτολεµαΐδας συµµετέχει στη διαδηµοτική συνεργασία 18 

βιβλιοθηκών της Μακεδονίας µε τίτλο: "1821: Οι Βιβλιοθήκες της Μακεδονίας στην τοπική 

ιστορία".  

 

9 Οκτωβρίου 2021 

• Σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο ∆υτ. Μακεδονίας οµιλία µε θέµα: «Η συµβολή των 

γυναικών στην ελληνική επανάσταση του 1821» µε οµιλήτρια την κ. Σοφία Τάχου-Ηλιάδου. 

Την εκδήλωση πλαισιώνουν το Βαρβούτειο ∆ηµοτικό Ωδείο Πτολεµαΐδας. 

 

10 Οκτωβρίου 2021 

• Εκδήλωση-Οµιλία από τον Αρχιερατικό Επίτροπο Εορδαίας πατήρ Αυγουστίνο µε θέµα: 

«Η επανάσταση µέσα από κείµενα κληρικών». Την εκδήλωση πλαισιώνει η χορωδία του 

Συλλόγου Ιεροψαλτών Εορδαίας. 

• «Άξιον Εστί» Συναυλία Ωδείου µε την πολυφωνική χορωδία µαθητών και καθηγητών  του 

Βαρβούτειου ∆ηµοτικού Ωδείου Πτολεµαΐδας. 

 

9 - 15 Οκτωβρίου 2021  

• Έκθεση Ζωγραφικής – Αγιογραφίας ψηφιδωτών (µορφές ηρώων) Γιάννη – Όλγας 

Παπαδοπούλου, στο Μουσείο Πτολεµαΐδας.  
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15,16,17 Οκτωβρίου 2021  

• Θεατρικό από το 5ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας, µε θέµα τον αγώνα των Ελλήνων στην 

Ελληνική Επανάσταση. 

 

23 - 24 Οκτωβρίου 2021  

• Θεατρικό από τον Μικρασιατικό Σύλλογο Πτολεµαΐδας, µε τίτλο : «Εµµανουήλ Παπάς, ο 

Μακεδόνας Επαναστάτης του 1821». 

 
 
 
 
 
Όλες οι παραπάνω εκδηλώσεις θα πραγµατοποιηθούν τηρουµένων όλων των απαραίτητων 

µέτρων πρόληψης και αποφυγής της διασποράς της Covid-19, καθώς και των προβλεπόµενων 

υγειονοµικών πρωτοκόλλων. Οι δε ανακοινωθείσες ηµεροµηνίες δύνανται να τροποποιηθούν,  αν 

απαιτηθεί λόγω της επιδηµιολογικής κατάστασης στις συγκεκριµένες περιόδους και µε γνώµονα 

πάντα τις ισχύουσες διατάξεις και τις κυβερνητικές αποφάσεις. 


