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Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021 

Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2021

19:30: Διαδικτυακή πανηγυρική εκδήλωση | Αίθουσα «Βασίλειος Πυρσινέλλας» 
Την εκδήλωση θα την παρακολουθήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://youtu.be/rNO6Tf1u_Vw

- Χαιρετισμός Δημάρχου Ιωαννίνων, κ. Μωυσή Ελισάφ
- Ομιλία του κ. Δημήτρη Οικονόμου, συγγραφέα, με θέμα:
«Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων και οι προκλήσεις του σήμερα»
Μουσική εκδήλωση με την Ορχήστρα Δωματίου Δημοτικού Ωδείου Ιωαννίνων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949) 
Πέντε Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα 
i. Ηπειρώτικος, moderato

ii. Κρητικός, allegretto moderato

iii. Τσάμικος, allegretto moderato 

iv. Αρκαδικός, moderato

v.  Κλέφτικος, allegro vivo 

Μουσική Διεύθυνση: Γιώργος Χλίτσιος 

10:30: Δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ιωαννίνων*
11.00: Κατάθεση Στεφάνου* στο Ηρώο Μπιζανομάχων
από την Α.Ε. την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου

*Θα ακολουθηθεί αυστηρά περιορισμένος αριθμός βάσει πρωτοκόλλου.
-Λόγω των εκτάκτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορονοϊού COVID-19, σας γνωρίζουμε ότι: οι φετινές εκδηλώσεις θα γίνουν σύμφωνα με
τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η είσοδος στον Ιερό Ναό επιτρέπεται μόνο με τη χρήση μάσκας, ενώ είναι επιβεβλημένη η τήρηση των απαι-
τούμενων αποστάσεων μεταξύ των λίγων παρευρισκομένων (1,5 μ.) και η κατάθεση στεφάνου θα πραγματοποιηθεί με εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό ατόμων για λόγους δημόσιας υγείας
και υπό την αυστηρή τήρηση των υγειονομικών διατάξεων.

Εξώφυλλο: «Ο τουρκικός χάρτης των αμυντικών οχυρώσεων των Ιωαννίνων» από το βιβλίο της Ελευθερίας Ι. Νικολαΐδου: Το αρχείο Ιωάννου Λάππα και Αντιγόνης Τζαβέλλα
(1912-1913) και η απελευθέρωση των Ιωαννίνων, εκδόσεις Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών, Ιωάννινα 1975.

Ο Περιφερειάρχης Hπεiρου

Aλέξανδρος Kαχριμάνης 
Ο Δήμαρχος Iωαννίνων

Μωυσής Ελισάφ

πρOσκληση

Η Περιφέρεια Ηπείρου και ο Δήμος Ιωαννιτών
έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν  

στις εκδηλώσεις για  τον εορτασμό της 108ης επετείου 
της Απελευθέρωσης των Ιωαννίνων.


