
ΠΡΕΒΕΖΑ 3 ΜΑΙΟΥ 2020

ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2021:

• Δήμαρχος Πρέβεζας Νικόλαος Γεωργάκος

• Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νικοπόλεως & Πρεβέζης 
Χρυσόστομος

• Πρόεδρος του Ιδρύματος Ακτία Νικόπολις Νικόλαος Καράμπελας 

• Αντιδήμαρχος Πολιτισμού & Παιδείας Αθηνά Κωνσταντάκη
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ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2021
 Κατόπιν συνεχόμενων συναντήσεων και επαφών που 

είχε ο Δήμαρχος Πρέβεζας από τις αρχές του τρέχοντος 
έτους, με θεσμικούς και διοικητικούς φορείς, 
εκπροσώπους, πολιτιστικούς και κοινωνικούς 
παράγοντες, καθώς και με εξέχουσες προσωπικότητες  
της τοπικής κοινωνίας ως προς την ανάπτυξη projects 
και εκδηλώσεων για τα 200 έτη από την επανάσταση 
του Γένους, αποφάσισε τη δημιουργία της τετραμελούς 
Επιτροπής ΠΡΕΒΕΖΑ 2021.
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ΣΥΝΘΕΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΠΛΑΝΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2021
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 Η ΣΥΝΘΕΣΗ
 Η τετραμελής επιτροπή ΠΡΕΒΕΖΑ 

2021 αποτελείται από το Δήμαρχο στη 
θέση του Προέδρου, την αρχαιολόγο 
Αντιδήμαρχο Πολιτισμού & Παιδείας, 
τον εκπρόσωπο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Νικοπόλεως και τον 
Πρόεδρο  του Ιδρύματος Ακτία
Νικόπολις

 Αποτελεί ένα ευέλικτο ολιγομελές 
διευθυντικό σχήμα, κέντρο 
σχεδιασμού, συντονισμού και 
εποπτείας όλων των ομάδων δράσεων 
και εργασίας που θα αναπτυχθούν 
καθώς και επίσημο εκπρόσωπο του 
Δήμου Πρέβεζας για τα 200 έτη της 
επαναστάσεως με κάθε άλλο 
κυβερνητικό – εθνικό και διεθνή φορέα 
και θεσμό, έχοντας έναν εκπρόσωπο 
από κάθε πεδίο ανάπτυξης.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αντιδήμαρχος 

Πολιτισμού & 
Παιδείας

Εκπρόσωπος 
Ιεράς 

Μητροπόλεως 

Πρόεδρος 
Ιδρύματος 

Ακτία Νικόπολις
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΝΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 Η τετραμελής επιτροπή ως 
κεντρικό όργανο σχεδιασμού 
και τελικών αποφάσεων θα 
πλαισιωθεί από άμεσους 
ειδικούς συνεργάτες 
(επικοινωνίας, ψηφιακής 
ανάπτυξης) ως προς αυτή, 
ομάδες εργασίας & projects 
με επικεφαλής καθώς και 
εξωτερικούς συνεργάτες 
επιστήμονες, τεχνοκράτες ή 
και ΔΣ συλλόγων.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΕΒΕΖΑ 

2021

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & 
ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

PROJECT 

MANAGERS

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΦΟΡΕΩΝ  
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ΣΚΟΠΟΣ – ΣΤΟΧΟΙ – ΟΡΑΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑ 2021
 Σκοπός: Η βέλτιστη οργάνωση, ο δομημένος και τεκμηριωμένος 

σχεδιασμός, ο άρτιος συντονισμός και η τελική γενική εποπτεία ως προς 
την ποιότητα αλλά και την εγκυρότητα του συνόλου και του 
περιεχομένου των δράσεων και των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο 
των 200 ετών από την επανάσταση του 1821

 Στόχοι: Η καλύτερη, πληρέστερη αλλά και κατά το μέγιστο δυνατό 
πολυσύνθετη ανάπτυξη του δικτύου της υλοποίησης των projects με 
εκπροσώπους όλων των φορέων και παραγόντων για την έγκυρη, 
ποιοτική αλλά και δημιουργική παρουσίαση στο πανελλήνιο και 
διεθνώς, της ιστορίας της Πρέβεζας αλλά και του πολιτιστικού και 
πνευματικού πλούτου πριν, κατά και κατόπιν της επαναστάσεως του 
Γένους.

 Όραμα: Η δημιουργία και παράδοση προς τον τόπο και τις νέες γενεές 
ενός ή περισσοτέρων σημείων αναφοράς μνημείων ή και διαδρομών, 
καθώς και ψηφιακών ή έντυπων έργων, ως προς την ιστορία της 
Πρέβεζας σε μία από τις σπουδαιότερες ιστορικές στιγμές των Ελλήνων 
για την ελευθερία και την ανεξαρτησία του Έθνους αλλά και η 
αξιοποίηση των προγραμμάτων της επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021».
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑ 2021 
 Πλέον στην εποχή μας, της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, 

αποτελεί απαραίτητη έως και επιβεβλημένη η ψηφιακή ανάπτυξη 
και παρουσία της Επιτροπής «Πρέβεζα 2021» και των projects που 
θα ολοκληρώσει. Η ψηφιακή ανάπτυξη και παρουσίαση θα 
αποτελέσει αρχικά τον καλύτερο τρόπο άμεσης διαδραστικής
επικοινωνίας με την τοπική κοινωνία και ιδίως με τη νέα γενιά 
αλλά και το ψηφιακό βήμα της παρουσίασης των έργων και των 
projects της επιτροπής τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

 www.preveza2021.gr το οποίο και θα αποτελέσει και πεδίο στην 
ιστοσελίδα του Δήμου Πρέβεζας καθώς και όλα τα σχετικά 
εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης όπως FACEBOOK, TWITER, 
YOUTUBE, INSTAGRAM τα οποία θα αποτελέσουν τα εργαλεία 
προβολής αλλά και διαδραστικής εκπαίδευσης και επικοινωνίας 
τόσο με την τοπική κοινότητα όσο και με κάθε Έλληνα αλλά και 
πολίτη του κόσμου.
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ PROJECTS
 Συνεργασία σε συγκεκριμένα projects με την επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 

2021» και στους άξονες της επιτροπής «ΕΛΛΑΔΑ 2021» την οποία 
και όρισε και δημιούργησε  η ελληνική πολιτεία για το κεντρικό 
σχεδιασμό της επετείου.

 Ανάπτυξη ατζέντας τοπικών δράσεων σε κάθε επίπεδο 
εκπαιδευτικής, πολιτιστικής, κοινωνικής και διοικητικής 
λειτουργίας.

 Ανάπτυξη ατζέντας κοινών projects και δράσεων με άλλους 
Δήμους είτε ως δράσεις της Επιτροπής Πρέβεζα 2021 είτε σε 
συνέργεια με την επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» 

 Ανάπτυξη ατζέντας projects σε διεθνές επίπεδο και αρχικά 
αξιοποίηση του δικτύου αδελφοποιημένων πόλεων του ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΠΑΦΟΥ για την ανάδειξη της ιστορικής σπουδαιότητας της 
εθνικής επαναστάσεως του 1821 αλλά και της συμμετοχής της 
Πρέβεζας σε αυτή τη ξεχωριστή ιστορική περίοδο, καθώς και 
ανάπτυξη δράσεων με την ομογένεια της Ηπείρου
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 
 Το σκεπτικό των προτάσεων της επιτροπής «ΠΡΕΒΕΖΑ 

2021» προς την επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021» έχει 
αναπτυχθεί στους 4 κεντρικούς άξονες της επιτροπής 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» :

1. Το 1821 στην Ελλάδα και στον κόσμο

2. Η Ελλάδα σήμερα μετά από μία πορεία 200 ετών

3. Έλληνες που αφήνουν το αποτύπωμά τους στον 
κόσμο

4. Το 2021 ως παράθυρο για την Ελλάδα του μέλλοντος
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 ΑΞΟΝΕΣ
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» 1ος ΑΞΟΝΑΣ

 «Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό στοιχείο 
της ελληνικής Ιστορίας, αλλά και ως ψηφίδα της 
παγκόσμιας Ιστορίας». 

 Αντικείμενο του άξονα είναι η καλύτερη 
κατανόηση της Επανάστασης του 1821, η ανάδειξη 
της παγκόσμιας σημασίας της, η σχέση της με τις 
άλλες επαναστάσεις που εκδηλώθηκαν την ίδια 
περίοδο, το πώς επηρέασε τον υπόλοιπο κόσμο 
αλλά και το πώς επηρεάστηκε από αυτόν.
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» 2ος ΑΞΟΝΑΣ
 «Η Ελλάδα σήμερα, μετά από μια πορεία 200 χρόνων».

 Αντικείμενο του άξονα είναι η ανάδειξη των δυναμικών 
στοιχείων της σημερινής ελληνικής κοινωνίας μέσα από 
τη δημιουργικότητα και τις δράσεις ομάδων, ατόμων, 
φορέων, οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων, 
πολιτιστικών οργανισμών κλπ. Παράλληλα θα 
επιδιωχθεί η μέγιστη προβολή της σύγχρονης Ελλάδας 
στο εξωτερικό, με παρουσία σε διεθνείς εκθέσεις και 
διεθνείς οργανισμούς, υπό τη γενική ομπρέλα: «1821-
2021: This is modern Greece».
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» 3ος ΑΞΟΝΑΣ
 «Έλληνες που άφησαν το αποτύπωμά τους στον κόσμο τα 

τελευταία 200 χρόνια».

 Αντικείμενο του άξονα είναι να προβληθεί η ζωή και το έργο 
Ελλήνων οι οποίοι άφησαν το αποτύπωμά τους τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Μπορεί οι Έλληνες να 
είμαστε λίγοι, μπορεί το αρχαίο πνεύμα να κυριαρχεί στην 
εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, αλλά η αλήθεια είναι πως 
υπήρξαν εκατοντάδες Έλληνες που έβαλαν τη σφραγίδα 
τους στον κόσμο από τη στιγμή που ιδρύθηκε το σύγχρονο 
ελληνικό κράτος. Έλληνες και Ελληνίδες διακρίθηκαν στις 
τέχνες και τα γράμματα, κέρδισαν Νόμπελ και Όσκαρ, 
έλυσαν γρίφους, έσωσαν με τις ανακαλύψεις τους αμέτρητες 
ζωές, κέρδισαν την παγκόσμια αναγνώριση και τον 
σεβασμό…
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
«ΕΛΛΑΔΑ 2021» 4ος ΑΞΟΝΑΣ
 ΤΟ 2021 ΩΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 

ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 Εδώ θα ενταχθούν δράσεις που θα επικεντρώνονται στις 
προοπτικές της χώρας για το μέλλον και θα αναδεικνύουν το 
πώς φανταζόμαστε και θέλουμε την Ελλάδα των επόμενων 
χρόνων. Οι διάφορες δράσεις θα έχουν ως αναφορά είτε το 
εσωτερικό της χώρας είτε το εξωτερικό, η δε μορφή τους θα 
ποικίλλει: επιστημονικά συνέδρια, πολιτιστικές εκδηλώσεις, 
επαγγελματικές και εμπορικές εκθέσεις, αλλά και δράσεις 
που θα αφήσουν παρακαταθήκη για το μέλλον, όπως 
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, ανάπτυξη υποδομών κ.ά.
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