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Με τη δοξολογία και την κατάθεση στεφάνων στο Ηρώο της πόλης ολοκληρώθηκε ο

εορτασμός για την 109η Επέτειο Απελευθέρωσης της Πρέβεζας

Κατεβάστε εδώ φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις

Στην πανηγυρική δοξολογία που τελέστηκε σήμερα το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου

Χαραλάμπους  χοροστατούντος  του Σεβασμιωτάτου  Νικοπόλεως και  Πρεβέζης  κ.Χρυσοστόμου,

την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στύλιος, ενώ

ως προσκεκλημένοι του Δήμου παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές κ.κ Στέργιος Γιαννάκης

και  Κώστας  Μπάρκας,  ο  αντιπεριφερειάρχης  κ.Στράτος  Ιωάννου,  ο  δήμαρχος  Καλαμαριάς  κ.

Γιάννης Δαρδαμανέλλης , οι αντιδήμαρχοι Λαμίας κ. Αμαλία Ποντίκη και κ. Δημήτρης Κυρίτσης,

η αντιδήμαρχος  Κεντρικής  Κέρκυρας και  Διαποντίων Νήσων κ.  Χρυσούλα Τόμπρου-Γκίνη  ,  ο

πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κ.Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, ο πρόεδρος του Δημοτικού

Συμβουλίου  Πρέβεζας  κ.Δημήτρης  Καραμανίδης,  οι  αντιδήμαρχοι  Πρέβεζας  κ.κ.  Κώστας

Ακρίβης  ,Γρηγόρης  Κουμπής,  Αθηνά  Κωνσταντάκη,  Γιώργος  Σαριάνογλου,  Νίκος  Παγγές  ,  ο

αντιδήμαρχος  Αρταίων  κ.  Κώστας  Χαρακλιάς,  επικεφαλείς  των  δημοτικών  παρατάξεων,

περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι , οι προϊστάμενοι Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης κ.κ

Γιώργος Μότσιος και Απόστολος Κατσανάκης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Πρέβεζας κ. Κώστας

Σιώρος ,  η  Λιμενάρχης  κ.Ματίνα  Μαργέλη ,  ο  διοικητής  Π.Υ Πρέβεζας  κ.  Γιώργος  Γκούμας,

εκπρόσωποι συλλόγων, φορέων , άγημα από την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού , αντιπροσωπείες

των σχολείων , εκπαιδευτικοί και πολίτες.
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Τον  πανηγυρικό  της  ημέρας  εκφώνησε  ο  Διδάκτωρ  Φιλολογίας  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων

,μεταδιδάκτορας Πολιτικών  Σπουδών και  κριτικός  λογοτεχνίας  και  κινηματογράφου κ.  Κοσμάς

Κοψάρης, ενώ μετά τη δοξολογία, συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής και κρουστών από το

Μουσικό  Σχολείο  Πρέβεζας,  η  πομπή  κατευθύνθηκε  στο  Ηρώο  της  πόλης  όπου  τελέστηκε

επιμνημόσυνη δέηση και έγινε κατάθεση στεφάνων.

Οι εορτασμός για τα 109 χρόνια Ελευθερίας της Πρέβεζας ξεκίνησε την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου με

τη  δοξολογία  και  την  κατάθεση  στεφάνων  στο  Μνημείο  Πεσόντων  του  Αγίου  Ιωάννη  στη

Νικόπολη  και  συνεχίστηκε  το  απόγευμα  της  ίδιας  μέρας  με  τα  εγκαίνια  της  έκθεσης  έκθεση

αρχειακού υλικού και κειμηλίων με τίτλο “Η πόλη θυμάται” στην Δημοτική Πινακοθήκη “Γιάννης

Μόραλης” .

Μετά το πέρας των εκδηλώσεων ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος παρέθεσε γεύμα προς

τιμήν  των  επίσημων  προσκεκλημένων  στο  οποίο  χαιρέτησε  ο  ίδιος,  ο  υφυπουργός  Αγροτ.

Ανάπτυξης κ Γιώργος Στύλιος και η αντιδήμαρχος Κέρκυρας Χρυσούλα κ, Τόμπρου Γκίνη, ενώ το

Χορευτικό  του  Δήμου  υπό  την  καθοδήγηση  του  χοροδιδάσκαλου  κ.  Αλέξανδρου  Καρτεζίνη

παρουσίασε ηπειρώτικους χορούς.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στον χαιρετισμό του έστειλε  ισχυρούς συμβολισμούς για τη διαχρονική

σημασία της ελευθερίας σε συνάρτηση και με το κομμάτι των εμβολιασμών, ενώ προσέφερε στον

κ.Στύλιο έναν παλιό χάρτη της Πρέβεζας. Ακολουθεί ο χαιρετισμός του Δημάρχου Πρέβεζας κ. Ν.

Γεωργάκου για την 109η Επέτειο Απελευθέρωσης της Πρέβεζας

«Δημότες της Πρέβεζας,

Σαν σήμερα την 21 η Οκτωβρίου του 1912 πριν από 109 έτη,  οι  δημότες  τότε της Πρέβεζας,

πανηγύριζαν με τις γαλανόλευκες στα χέρια και στις οικίες τη νίκη του ελληνικού στρατού και της

απελευθέρωσης της Πρέβεζας!

Η  ιστορία  κατέγραψε  μια  ημέρα  χαράς,  πατριωτικού  φρονήματος  και  εθνικής  υπερηφάνειας,

υστέρα  από  αυτοθυσίες  και  πολύ  αίμα  με  ηρωισμό.  Η  Ελευθερία  του  γένους  μας,  αποτελεί

διαχρονικά το υπέρτατο αγαθό και για να την αποκτήσουμε ως έθνος έδωσαν οι προγονοί μας

αμέτρητες σκληρές μάχες υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Και  όταν  αναφερόμαστε  για  θυσία  εμείς  στην  Πρέβεζα,  στον  ιερό  τόπο  του  Ζαλόγγου,  του

χαλασμού της  μαζικής  σφαγής  των  κατοίκων  της  Πρέβεζας  από τον  Αλή Πασά μαζί  με  τους
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Γάλλους Στρατιώτες κατόπιν της μάχης της Νικόπολης το 1798, καθώς και των οπλαρχηγών σαν

τον Οδυσσέα Ανδρούτσο αλλά και ηρωϊκών μορφών αυτοθυσίας για την ελευθερία σαν τη Δέσπω

Μπότση, σημαίνει ότι έχουμε υπογράψει με αγώνες για την ελευθέρια στο αιώνιο μάρμαρο της

ιστορίας της Ελλάδας.

Η  σημερινή  αυτή  σπουδαία  επέτειος  των  109  χρόνων  από  την  απελευθέρωση  της  Πρέβεζας,

αποκτά μία ιδιαίτερη βαρύτητα και  αξία λόγω του εορταστικού έτους  2021 των 200 ετών της

κήρυξης της Εθνικής Επανάστασης των Ελλήνων ανά την οικουμένη για την απελευθέρωση της

μητέρας Ελλάδας, από τον Οθωμανικό ζυγό. Η ελευθερία όμως για να την απολαύσει ο άνθρωπος

πρέπει και να είναι υγιής, γι’ αυτό και στο Δήμο μας είμαστε υπερήφανοι κατέχοντας ένα από τα

υψηλότερα  ποσοστά  εμβολιαστικής  κάλυψης  στην  Ελλάδα  στο  πρόγραμμα  «Ελευθερία»  και

καλούμε ακόμα και τους τελευταίους μας συμπολίτες να εμβολιαστούν για την προστασία όλων και

με σεβασμό προς την ίδια τη ζωή τη δική τους και των συμπολιτών τους.

Η Πρέβεζα πλέον 109 έτη από την απελευθέρωση, αναπτύχθηκε, μεγάλωσε, εξελίχθηκε αλλά και

συνάμα πόνεσε, θυσιάστηκε και αγωνίστηκε μέσα στο πέρας της εθνικής και τοπικής της ιστορικής

της  διαδρομής  ώστε  να  κατακτήσει  και  να  κερδίσει  το  μέλλον  της  μέσα από την παιδεία,  τις

επιστήμες, τις τέχνες και βέβαια μέσα από την οικονομική ανάπτυξη διαμέσου της εξωστρέφειας

και του εκσυγχρονισμού αλλά και της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης της εποχής μας.

Σήμερα η Πρέβεζα, όπως όλη η χώρα μας, βρίσκεται στην ανάπτυξη της νέας ψηφιακής εποχής της

4 ης βιομηχανικής επανάστασης και κάνει τα απαιτούμενα βήματα ώστε να ανοίξει στον τόπο και

στη  νέα  γενιά  της,  το  δρόμο  στη  νέα  τεχνολογική  εξέλιξη  και  ανάπτυξη  καθώς  και  στη  νέα

πραγματικότητα που οδηγούμαστε, όπως έκανε και τα πρώτα απαιτούμενα βήματα εξωστρέφειας

και συνεργασιών και της σταδιακής της ανάπτυξης σε ένα βιώσιμο τουριστικό προορισμό.

Η απελευθέρωση της Πρέβεζας και της ευρύτερης περιοχής αποτελεί τη σπουδαιότερη ιστορική

στιγμή διότι μας προσέφερε το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας και της επανένωσης με τη μητέρα

Ελλάδα τότε. Η ελευθερία δεν είναι μόνιμη και κεκτημένη αλλά προασπίζεται και φρουρείται με τη

συνέπεια, τη σοβαρότητα, την ανατρεπτική στρατιωτική ισχύ όπου ανάλογες συμφωνίες όπως με τη

Γαλλία και τις Η.Π.Α την ενισχύουν, το διεθνές κύρος που εξασφαλίζει κάθε κράτος αλλά και με

την πίστη, το φρόνημα, την υψηλή αίσθηση πατριωτικού καθήκοντος και κυρίως την παιδεία και

την κουλτούρα που επιδεικνύει κάθε έθνος.
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Όπως όλα τα πολύτιμα αγαθά, έτσι και η ελευθερία, έρχεται με υψηλό κόστος ως το τίμημα που

πρέπει να καταβάλει όποιος θέλει να την αποκτήσει, τίμημα που πλήρωσαν με το ίδιο τους το αίμα

οι πρόγονοί μας. Ως το υπέρτατο και πολυτιμότατο αγαθό λοιπόν λογικό θα χρειαστεί και από εμάς

αν χρειαστεί για να το υπερασπίσουμε και την ανάλογη θυσία για την οποία οι Έλληνες είμαστε

πάντα έτοιμοι για το καθήκον αυτό!

Αγαπητοί Δημότες,

Εμείς  με  την  προσωπική  πατριωτική  ευθύνη,  έχουμε  το  εθνικό  καθήκον  της  γνώσης  και  της

μεταλαμπάδευσης  αυτής  αλλά  και  την  πίστη  της  περιφρούρησης  της  ελευθερίας  μας  ώστε  να

εγγυηθούμε με ενότητα και σθένος την ελευθερία μας, από κάθε κίνδυνο και απειλή και δεν θα

επιτρέψουμε  να  λησμονηθούν,  να  παραχαραχτούν  και  να  μην  τιμηθούν  οι  εθνικοί  πατριωτικοί

αγώνες των προγόνων μας για την ελευθερία του Γένους και την εθνική μας ανεξαρτησία.

Ελευθερία σημαίνει όμως και δικαίωμα ανάπτυξης, προκοπής, εξέλιξης και προόδου στο πλαίσιο

μιας  νομοταγούς  και  λειτουργικής  σύγχρονης  κοινωνίας  ελευθεριών,  δικαιωμάτων  που

επιβεβαιώνονται  διαμέσου  των  υποχρεώσεων  και  των  καθηκόντων  μας  από  τον  καθένα  μας

ξεχωριστά  και  σήμερα  τιμούμετην  ελευθερία  μας  σε  κάθε  επίπεδο  και  διάσταση,  ως  ένας

σύγχρονος ελληνικός, ευρωπαϊκός Δήμος.

Χρόνια  πολλά  σε  όλους  για  την  απελευθέρωση  της  Πρέβεζας  ας  τιμήσουμε  τις  θυσίες  των

προγόνων μέσα από τα έργα μας!»
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