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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Με εκθέσεις και παρουσίαση βιβλίου τιμά το 1821 ο Δήμος Εορδαίας. 

Με τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, ο Δήμος 

Εορδαίας τιμά τους αγωνιστές της λευτεριάς με κύκλο εκδηλώσεων που εγκαινιάζεται στις 24 

Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18.30 στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. 

α) Παρουσίαση βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου «Ραγιάς, μέρες και νύχτες του 1821»  

Ο Γιάννης Καλπούζος είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες λογοτέχνες με 

γνωστότερα έργα του τα ιστορικά μυθιστορήματα «Ιμαρέτ» και «Σέρρα». Στο νέο βιβλίο του 

οδηγεί το αναγνωστικό κοινό στα προεπαναστατικά χρόνια της Παλιγγενεσίας, για να αναδειχθεί η 

αξιοπρέπεια κάποιων απλών ανθρώπων, που δεν τους ανήκε τίποτα, που αδυνατούσαν να 

προστατέψουν όσους αγαπούσαν και τους καταδυνάστευε ο πόνος και η λαχτάρα να ζήσουν 

ανθρώπινα. Είναι εκείνοι που στέλνουν στη σημερινή εποχή το διαχρονικό μήνυμα: Ραγιάς σε 

κανέναν και σε τίποτα. 

β) Έκθεση ζωγραφικής «Διάφανοι ήρωες» της Γλύκας Διονυσοπούλου 

Η Εικαστικός-Ιστορικός Τέχνης Γλύκα Διονυσοπούλου παρουσιάζει το έργο της «Διάφανοι 

ήρωες», μια πρωτότυπη έκθεση πορτρέτων εμπνευσμένων από την ελληνική επανάσταση. Ο 
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θεατής θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μέσα σε μια εικαστική εγκατάσταση, όπου το απόλυτο 

συναίσθημα είναι μονόδρομος.  

γ) Έκθεση κούκλας «Μορφές του 1821, με το αντί, το βελόνι, το όνειρο και το μεράκι» της 

Νίτσας Ξανθοπούλου 

Η δημιουργός χειροποίητης παραδοσιακής στολής σε μικρογραφική απόδοση, Νίτσα 

Ξανθοπούλου, παρουσιάζει την Έκθεση χειροποίητης κούκλας με αυθεντικές φορεσιές των 

ηρώων του 1821, που έχει τον τίτλο «Μορφές του 1821: με το αντί, το βελόνι, το όνειρο και το 

μεράκι».  

Την κεντρική παρουσίαση των εκδηλώσεων έχει η Αναστασία Γιαννακοπούλου, Επίκουρη 

Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Οι εκθέσεις  θα παραμείνουν ανοικτές για το 

κοινό από 24 Οκτωβρίου έως 14 Νοεμβρίου 2021. 

Οι διδακτικές επισκέψεις σχολείων μπορεί να πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 9.00-13.00 και το 

τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 24630 53350.  

 

 

 Λόγω των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου 

διασποράς του κορονοϊού COVID-19, οι εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες 

υγειονομικές διατάξεις. 

 


