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Η Γ. ΑΓΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ "ΕΛΛΑΔΑ 2021"

Στα Γιάννενα βρέθηκε την Τρίτη η πρόεδρος τη Επιτροπής «Ελλάδα 2021», Γιάννα
Αγγελοπούλου προκείμενου να συναντηθεί με φορείς ης περιοχής και να δημιουργηθεί έτσι
ένα πλαίσιο συνεργασίας ενόψει των εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν για τον
εορτασμό από τα 200 χρόνια της ελληνικής επανάστασης και στα Γιάννενα.

Άλλωστε, όπως τόνισε και η ίδια, στα Γιάννενα και γενικότερα στην Ήπειρος γενέτειρα
πολλών ευεργετών οφείλει πολλά η πατρίδα.

Η κ. Αγγελοπούλου, συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη ο Ηπείρου κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη,
ο οποίος την ενημέρωσε την κ. Αγγελοπούλου για τις πρωτοβουλίες και τις εκδόσεις που
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έχει πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου για τους Εθνικούς Ευεργέτες οι οποίοι
συνέβαλαν είτε στον απελευθερωτικό αγώνα, είτε μετέπειτα στην σύσταση του σύγχρονου
Ελληνικού κράτους, ως επίσης και για το τμήμα του Ελληνισμού που διαβιούσε σε διάφορες
άλλες χώρες.

Μεταξύ των θεμάτων που ανέπτυξε ήταν και οι παρεμβάσεις που έχει ξεκινήσει η
Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στον ιστορικό χώρο του
Σουλίου.

Στην Πρόεδρο της Επιτροπής δόθηκαν αντίγραφα πολλών εκδόσεων που έγιναν από την
Περιφέρεια, ώστε να αντληθούν χρήσιμα στοιχεία για τις εκδηλώσεις που
προγραμματίζονται. «Προχωρήσαμε στην έκδοση και επανέκδοση ιστορικών και άλλων
εκδόσεων, ώστε να μείνουν παρακαταθήκη στις επόμενες γενιές», τόνισε χαρακτηριστικά ο
κ. Καχριμάνης.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» κ.
Γιάννα Αγγελοπούλου δήλωσε μεταξύ άλλων:

«Ο κ. Περιφερειάρχης μας έκανε μια ενημέρωση που μας άφησε άφωνους και έκπληκτους
για το βάθος των γνώσεων που έχει. Κάνει μια μοναδική δουλειά, που αυτή τη στιγμή είναι
επίκαιρη στην Ελλάδα. Βρίσκει το παρελθόν που δεν χάθηκε. {...}.Η Αθήνα έχει χρέος –
λένε- στους Ηπειρώτες, που ότι καλό και ωραίο υπάρχει στην Αθήνα, έχει γίνει με
Ηπειρώτικο μυαλό, αγάπη και χρήμα. Ο Περιφερειάρχης έχει αφιερωθεί όλα τα χρόνια της
ζωής του στην τοπική αυτοδιοίκηση, πέρα του ότι να είναι ένας καλός Περιφερειάρχης –
βγάζει το παρελθόν που δεν χάθηκε για τις επόμενες γενιές. Δεσμεύομαι, επειδή καθήκον
και χρέος μας είναι να τιμήσουμε το παρελθόν και τους ανθρώπους που μας έκαναν και μας
έφεραν εδώ που είμαστε, να κάνουμε ότι μας ζητηθεί ούτως ώστε αυτά που εκείνος έχει
διασώσει, έχει βοηθήσει να συγγραφούν, έχει ζητήσει από ανθρώπους να ψάξουν ή έχει
ψάξει μόνος του, να είναι η χρυσή κληρονομιά, όχι μόνο για τις γενιές της Ηπείρου, αλλά για
τις γενιές των Ελλήνων εντός και εκτός Ελλάδος».

Ο κ. Αλέξανδρος Καχριμάνης, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «ως Περιφερειάρχης έχω
υποχρέωση να βοηθήσω στο γίγνεσθαι πριν την Επανάσταση του 1821. Να αναδείξουμε
όλους τους Ηπειρώτες και γείτονες της Ηπείρου, οι οποίοι έδρασαν τότε για να γίνει ώριμο
το «φρούτο» της Επανάστασης. {...}. Είμαστε Ηπειρώτες, είμαστε περήφανοι γιατί στο
γίγνεσθαι αυτού του ελληνικού κράτους – γιατί μπορεί να απελευθερωθήκαμε το 1913 –
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όμως παίξαμε σημαντικό ρόλο, είτε με τους δασκάλους του Γένους, είτε με τους Ευεργέτες,
είτε με τους εμπόρους, είτε με τους απλούς ανθρώπους, για να γίνει το νέο ελληνικό
κράτος».

Επίσκεψη στο Δημαρχείο

Την Πρόεδρο της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» καθώς και συνεργάτες της, μέλη της
Επιτροπής, υποδέχθηκε και ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ.

Η συνεργασία του Δήμου με την Επιτροπή είχε ξεκινήσει αρκετούς μήνες πριν μέσω
τηλεδιασκέψεων και συχνής επικοινωνίας με αντικείμενο τη συμμετοχή της πόλης στο
πρόγραμμα εκδηλώσεων για τον εορτασμό των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821.

Ο Δήμαρχος καλωσόρισε την κ. Αγγελοπούλου και τους συνεργάτες της στην πόλη
προκειμένου, όπως είπε, να συζητηθούν οι δράσεις που θα γίνουν και να κατατεθούν και οι
προτάσεις της Επιτροπής.

«Ο εορτασμός των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση αποτελεί ευκαιρία για έναν
γόνιμο αναστοχασμό του παρελθόντος αλλά μας δίνει την δυνατότητα να καταστρώσουμε
και τις πολιτικές που απαιτούνται για το μέλλον σε έναν κόσμο αβεβαιότητας», ανέφερε
στις δηλώσεις του ο Δήμαρχος Ιωαννίνων.

Η κ. Αγγελοπούλου ευχαρίστησε για την υποδοχή και δήλωσε συγκινημένη που βρίσκεται
στην Ήπειρο, «την πατρίδα όλων των μεγάλων εθνικών ευεργετών».

«Είμαστε εδώ για να προσκυνήσουμε. Σε έναν τόπο που έδωσε τους μεγάλους ευεργέτες
και σε μία περιοχή που συνυπήρξαν τρεις διαφορετικοί πολιτισμοί αφήνοντας τα
αποτυπώματα ενός παρελθόντος που μένει ζωντανό», ανέφερε η κ. Αγγελοπούλου.

Σύσκεψη και εκδηλώσεις
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Το πρόγραμμα που έχει επεξεργαστεί ο Δήμος Ιωαννιτών για τον εορτασμό των 200 χρόνων
από την Ελληνική Επανάσταση παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που έγινε στον
Πολιτιστικό Πολυχώρο «Δημήτρης Χατζής» παρουσία των τοπικών αρχών και εκπροσώπων
φορέων της περιοχής.

Ο Δήμαρχος αφού καλωσόρισε όλους τους προσκεκλημένους αναφέρθηκε στα διαχρονικά
μηνύματα που εκπέμπει η Ελληνική Επανάσταση.

«Το 1821 ουσιαστικά είναι το ξεκίνημα προς την αυτονομία μας ως εθνικής και κρατικής
οντότητας. Μιας αυτονομίας που ήρθε ύστερα από αιώνες αξημέρωτης νύχτας που
προηγήθηκαν. Ο εορτασμός των 200 χρόνων είναι το αυτονόητο και ελάχιστο χρέος μας.
Μπορεί να αποφέρει, όμως, το μέγιστο κέρδος. Ο Hegel, υποστήριζε ότι η Ιστορία ένα μόνο
διδάσκει, ότι δεν διδάσκει τίποτε. Και όμως. Η ιστορία διδάσκει. Αρκεί να τη διαβάζουμε
όπως είναι, και όχι όπως θα θέλαμε να είναι», ανέφερε.

Όπως τόνισε ο εορτασμός δίνει την ευκαιρία και την δυνατότητα να επαναβεβαιώσουμε την
εθνική μας ταυτότητα.

«Τώρα, λοιπόν, είναι ανάγκη, ανατρέχοντας προς τα πίσω να αναστοχαστούμε και να
αναζητήσουμε το νήμα, που διαχρονικά σχηματίζουν οι καθολικές αξίες της αρετής και της
τόλμης, όπως θα έλεγε ο Κάλβος, ήτοι το νήμα εκείνο και το μοναδικό, που διασφαλίζει την
ασφαλέστερη πορεία μας στο χρόνο. Να ένα από τα μαθήματα της ιστορίας.

Στον αβέβαιο τούτο κόσμο που διανύουμε και μια ακόμη βεβαιότητα μας προσκομίζει το
1821. Μας βεβαιώνει ότι ακόμη και το ανέφικτο καθίσταται εφικτό, το δίκαιο επικρατεί του
αδίκου, αν στηρίζονται στις καθολικές αξίες της αρετής, του δικαίου και της ανυποχώρητης
μαχητικότητας. Και στην περίπτωση αυτή, έστω έκπληκτοι, ανακαλύπτουμε ότι δεν είμαστε
μόνοι. Όταν βρέθηκε στα πολύ στενά της Ιστορίας η επανάσταση, ήρθε το Ναυαρίνο και
ξεκλείδωσε την πόρτα του μέλλοντός μας.

Σήμερα, που στους εξώστες της ιστορίας ανεβαίνουν και πάλι πολλαπλά νέφη απειλής,
αυτές οι επετειακές εκδηλώσεις ας αποτελέσουν την ευκαιρία πέρα από το γόνιμο
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επαναστοχασμό του παρελθόντος, να οδηγήσουν και στην προοπτική του μέλλοντος, στη
χάραξη δηλαδή πολιτικών και στοχεύσεων που θα διασφαλίσουν με τον καλύτερο τρόπο το
και έτσι κι αλλιώς απρόβλεπτο μέλλον μας», κατέληξε.

Η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Ελένη Ακονίδου στον χαιρετισμό της σημείωσε ότι
όλες οι επιτροπές που έχουν συγκροτηθεί έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται για το
πρόγραμμα εκδηλώσεων. «Έχουμε μία μοναδική ευκαιρία με αφορμή τα 200 χρόνια να
ορίσουμε σήμερα την ταυτότητά μας αλλά και την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε
από δω και πέρα», ανέφερε.

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Μάξιμος καλωσόρισε την Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021» σημειώνοντας ότι όλοι έχουμε ευθύνη να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις.
«Το μήνυμα της Επανάστασης ήταν και μήνυμα ειρήνης και προόδου. Ο εορτασμός είναι μία
μεγάλη ευκαιρία να ξανασκεφτούμε τις αρχές και τις αξίες της επανάστασης που
παραμένουν αρχές και αξίες για όλη την ανθρωπότητα», σημείωσε ο κ. Μάξιμος.

Ο Πρύτανης Τριαντάφυλλος Αλμπάνης τόνισε ότι το Πανεπιστήμιο θα μετέχει σε όλο το
πλέγμα των εκδηλώσεων που θα γίνει στην Ήπειρο. «Το Πανεπιστήμιο έχει συγκροτήσει ήδη
Επιτροπή και θα προσπαθήσει να αναδείξει όχι μόνο την ιστορία αλλά και το μέλλον της
Ηπείρου» τόνισε ο Πρύτανης.

Ο βουλευτής Γιώργος Αμυράς που συμμετείχε στη συνάντηση στον χαιρετισμό του
εξέφρασε την χαρά του και τη βεβαιότητα ότι οι εκδηλώσεις θα έχουν μεγάλη επιτυχία και
ότι τα Γιάννενα θα συμβάλλουν με ήθος, μέτρο και ποιότητα.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου στην ομιλία της
αναφέρθηκε στη μακρά ιστορία των Ιωαννίνων και της Ηπείρου και την προσφορά στα
γράμματα και τις τέχνες.

Ειδική μνεία έκανε στην προσφορά των εθνικών ευεργετών που συνέβαλαν στην ανόρθωση
της νεότερης Ελλάδας.
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«Πλέκετε με έναν μοναδικό τρόπο το ιστορικό παρελθόν και διαπιστώνω ότι καταφέρνετε
να το συνδυάζετε με το μέλλον», είπε χαρακτηριστικά διαπιστώνοντας ότι η πρόταση που
ήδη έχει ετοιμάσει ο Δήμος συνάδει πλήρως με τις αρχές της Επιτροπής, είναι άρτια και
ολοκληρωμένη.

Όπως είπε η κ. Αγγελοπούλου «τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δεν αποτελούν γιορτή
της Αθήνας. Μετέχει ισότιμα η ελληνική περιφέρεια στην οποία γίνονται σπουδαία
πράγματα. Σκοπός είναι να γιορτάσουμε με το βλέμμα στην επόμενη μέρα. Να
περιγράψουμε το μέλλον και τα Γιάννενα με την πρότασή τους το κάνουν στο ακέραιο».

Ο κορμός των εκδηλώσεων

Στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Δήμου Ιωαννιτών, το οποίο βρίσκεται υπό κατάρτιση,
περιλαμβάνονται:

-Διεθνές συνέδριο για τον Αλή πασά και την εποχή του.

-Διεθνές συνέδριο για τον διαφωτισμό και την παιδεία στα Γιάννενα.

-Εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας για το αρχείο των
αγωνιστών.

-Εκθέσεις και εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

-Ομιλίες, σεμινάρια και διαλέξεις σε συνεργασία με τον Όμιλο Πολιτικού και Κοινωνικού
Προβληματισμού.

- Δράσεις που στοχεύουν στο μέλλον και την προοπτική της πόλης. Μέσα απ' αυτές τα
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Γιάννενα θα εκπέμψουν το μήνυμα της δωρεάς οργάνων.

- Δράσεις που αφορούν την εκπαίδευση στα ΚΑΠΗ.

- Πολιτιστικές δράσεις με την Συμφωνική, τη Φιλαρμονική και τη Μπαντίνα του Δήμου.

Τέλος θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες και η καινοτομία σε ένα ψηφιακό μουσείο που θα
παρουσιάζει συλλογές και εκθέματα με διαδραστικό τρόπο.
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