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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης, πιστός στην Ιστορία, στον Πολιτισμό και στις 

Παραδόσεις του Τόπου μας, τιμά τους εορτασμούς για τα 200 έτη από την Εθνική 

Παλιγγενεσία (1821-2021) και παρουσιάζει στις 25 και 27 Μαρτίου σειρά επετειακών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων, με σκοπό την ανάδειξη του 1821, ως φωτεινής σελίδας της 

νεότερης Ιστορίας μας. Οι εκδηλώσεις θα είναι διαδικτυακές και θα μεταδοθούν στο κανάλι 

του Δήμου στο YOUTUBE και στο λογαριασμό του Δήμου στο Facebook.  

Στις 25 Μαρτίου 2021 στις 8μ.μ, ανήμερα της Μεγάλης Ημέρας του Γένους μας και 

της Ορθοδοξίας, θα πραγματοποιηθεί  η Επετειακή και Πολιτιστική Εκδήλωση ‘’ΥΜΝΟΣ ΕΙΣ 

ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝ’’ , μια μουσική- αφηγηματική – θεατρική παράσταση, βασισμένη στο 

ομώνυμο έργο του Εθνικού μας Ποιητή, Διονυσίου Σολωμού, με την ελεύθερη απόδοση και 

μεταφορά του σε δρώμενο. Πρόκειται για μια πρωτότυπη παράσταση, που δε στηρίζεται σε 

καμία προηγούμενη,  συνδυάζοντας την κλασική δραματοποίηση και τη σύγχρονη αισθητική, 

με τη συμμετοχή αξιόλογων καλλιτεχνών, οδηγώντας το έργο του Εθνικού μας Ποιητή, από το 

‘’τότε’’ στο ‘’σήμερα’’. 

Tο Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 στις 8μ.μ, , θα πραγματοποιηθεί  η Επετειακή 

Πολιτιστική Εκδήλωση ‘ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΛΥΤΡΩΜΟΣ’’, ένα μουσικό, αφηγηματικό αφιέρωμα 

στα διακόσια χρόνια από την Επανάσταση του 1821, το οποίο μεταξύ των άλλων αναδεικνύει 

τρεις σημαντικές σελίδες της Ελληνικής Επανάστασης, γραμμένες με αίμα ηρώων από την 

ιδιαίτερη Πατρίδα μας, τη Μακεδονία: To Χαλασμό της Νάουσας, όπου δεκατρείς γυναίκες 

με τα παιδιά τους προτίμησαν τα αφρισμένα νερά της Αράπιτσας από την ατιμωτική αγκαλιά 

των εχθρών τους, τη Μάχη των Βασιλικών, όπου ο Καπετάν Χάψας έπεσε με τα 68 

παλληκάρια του και τη Σφαγή της Ιερισσού, όπου στο ‘’Μαύρο Αλώνι’’ σφαγιάστηκαν 

τετρακόσιοι Ιερισσιώτες. 

 
 


