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ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΗΣ
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ

200 χρόνια από τη μέρα που οι Έλληνες ύψωσαν τη
σημαία της Ελευθερίας και πήραν όρκο στο σπαθί

τους να δώσουν τέλος στη σκλαβιά αιώνων. Αυτός ο
αγώνας δεν τελείωσε σε μια ημέρα, συνεχίστηκε για
σχεδόν 120 χρόνια, μέχρι αυτά τα άγια χώματα, να

ξαναγίνουν Ελληνικά!
Αν και η Αλμωπία, μετράει μόλις 109 χρόνια
απελευθέρωσης, είχε σημαντική και άγνωστη

συμβολή στην Εθνεγερσία του 1821.
 

Οι εκδηλώσεις που επιλέξαμε να διοργανώσουμε, δεν
αποτίνουν μόνο φόρο τιμής στους Ήρωες μας, αλλά

και στον τόπο μας που συνεχίζει να αντιστέκεται στις
προκλήσεις των καιρών...

Εύχομαι τα 200 χρόνια της Επανάστασης, να
αποτελέσουν μια νέα αρχή για εμάς και για τα

παιδιά μας!
 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
 

ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ!
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 Κεντρική Εκδήλωση: 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021 (Διαδικτυακά)
 

Ομιλία με θέμα: Ιστορικά γεγονότα στην Αλμωπία κατά την
περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Επαναστάσεως του

1821/
Αγγελής Γάτσος και Κωνσταντίνος Μπίνος: Η ζωή και η

δράση τους.
 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2021
 

Εκδήλωση: Μνημεία των περασμένων αιώνων: Από το
Βυζαντινό Κάστρο της Χρυσής και την Ιερά Μονή του Αγίου

Ιλαρίωνος έως το Τραίνο της Καρατζόβας.
 

ΜΑΙΟΣ 2021
 

Ομιλία με θέμα: Η οικονομική κινητικότητα στην Αλμωπία
από τη δεκαετία του 1950 έως τις μέρες μας: Αγροτικά

προϊόντα (κόκκινο πιπέρι, καπνά, ροδάκινα) – τοπικές
βιοτεχνίες και εργοστάσια – Λουτρά Πόζαρ.
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ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
 

Μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή της ΣΦΜ «Ο
ΑΡΙΩΝ», το τμήμα Αριδαίας της σχολής Βυζαντινής

Μουσικής της ΙΜ Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας «Ρωμανός
ο Μελωδός»

 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

 
Θεατρική Παράσταση για την Ελληνική Επανάσταση.

 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021

 
Διημερίδα με θέμα: Η ενσωμάτωση στην Αλμωπία των

Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας με ομιλητές από
πανεπιστήμια της Ελλάδας και Λαογραφικές εκθέσεις από

συλλόγους της περιοχής.
 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
 

Αφιέρωμα στον Μενέλαο Λουντέμη
 



Διαγωνισμοί έκθεσης και ζωγραφικής με τη συμμετοχή όλων των
μαθητών των σχολικών μονάδων του Δήμου Αλμωπίας.

Εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και γονείς στο Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας Αριδαίας (Παλαιός Σιδηροδρομικός Σταθμός).

Κινητή Έκθεση φωτογραφίας με εικόνες από την Αλμωπία του τότε και
του σήμερα.

Οι δρόμοι της παράδοσης – Λαογραφική έκθεση στα Λουτρά Πόζαρ
από τοπικούς συλλόγους και εγκαίνια νέου κτιρίου Λαογραφικού

Μουσείου Πόζαρ.
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021
 

Ομιλία με θέμα: Η εκπαίδευση στην Αλμωπία 1875 – 2020.
Εκδήλωση με θέμα: Εικόνες από την Αριδαία του Μεσοπολέμου

έως σήμερα.
 

Εκδήλωση Λήξης: 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
 

Ομιλία με θέμα: Η Απελευθέρωση της Αριδαίας και ο αγώνας των
κατοίκων της Αλμωπίας.

 
 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
 

 

 

 



«Δεύτε παίδες των Ελλήνων 
 ο καιρός της δόξης ήλθε, 
 ας φανώμεν άξιοι εκείνων 

 που μας δώσαν την αρχήν»
 

Ρήγας Βελεστινλής
 

Σημ.: Οι ακριβείς ημερομηνίες, η ώρα και ο τόπος διεξαγωγής όλων
των εκδηλώσεων θα ανακοινώνεται στην αρχή κάθε μήνα, ανάλογα

με τα εκάστοτε μέτρα και αποφάσεις της κυβέρνησης για την
αντιμετώπιση της πανδημίας. 

 


