
12, 13, 14, 16 & 17 Αυγούστου 2021 

Ώρες Λειτουργίας Εκθέσεων  6 μ.μ.–10 μ.μ. 

 Έκθεση των αρχείων των Δημοτικών σχολείων Χαλκιοπούλων 
(Π. Χαλκιόπουλο, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Μηνάς, Αγραπιδόκαμπος) 
με στοιχεία για τους δασκάλους. 

 Έκθεση Ζωγραφιών των παιδιών του Δημοτικού σχολείου Ν. 
Χαλκιόπουλου με θέμα την επέτειο των 200 χρόνων από την 
επανάσταση του 1821. 

 Έκθεση 1300 Ασπρόμαυρων Φωτογραφιών με πρόσωπα, 
γεγονότα και κοινωνικές εκδηλώσεις παρελθόντων ετών. 

 Έκθεση 250 Εγχρώμων Φωτογραφιών με αξιοθέατα της 
περιοχής του Βάλτου από 10 επαγγελματίες και ερασιτέχνες 
Φωτογράφους. 

Ευχαριστούμε θερμά: 

 Τον Δήμο Αμφιλοχίας για την οικονομική στήριξη, που θα καλύψει μέρος των 
εξόδων και για την παράσταση Καραγκιόζη που ενέταξε στο πρόγραμμά μας. 

 Τον Διευθυντή του Δημ. Σχολείου Χαλκιοπούλων κ. Κωνσταντίνου και τους 
δασκάλους που κινητοποίησαν τους μαθητές τους, οι οποίοι ζωγράφισαν με 
θέμα τα 200 χρόνια από την έναρξη της επανάστασης του 1821. 

 Τους μαθητές του Δημ. Σχολείου που συμμετείχαν στη δράση. 

 Το τοπικό συμβούλιο της Κοινότητας Χαλκιοπούλων, για τις βοήθειες που μας 
παρέχουν. 

 Τους ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους που μας διέθεσαν από την 
περσινή έκθεση υπέροχες φωτογραφίες. 

 Τους συντελεστές της ημερίδας: τον συντονιστή κ. Κωστή Τσιάκαλο και τους 
εισηγητές Γιώργο Τσιάκαλο, Μελίνα Πλεξίδα και Γεωργία Μαυροειδή. 

 Τον συγχωριανό μας πρόεδρο του ορειβατικού συλλόγου Κορίνθου 
Χριστόφορο Καραγεώργο, που θα μας οδηγήσει στην πεζοπορία και τη 
σήμανση του μονοπατιού. 
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Δημοτικό Σχολείο –  Ν. Χαλκιόπουλο  

  

  

  
 



 

Πέμπτη 12 Αυγούστου: 

Έναρξη Λειτουργίας των εκθέσεων.  

Παρασκευή 13 Αυγούστου. 

Ημερίδα Ιστορίας για το Χαλκιόπουλο με αφορμή την επέτειο 

των 200 χρόνων από την επανάσταση του 1821. 

 20:45–21:00 μ.μ: Καλωσόρισμα από τον πρόεδρο του συλλόγου και 

παρουσίαση των συντελεστών της εκδήλωσης. 

 21:00–21:30 μ.μ: Παρουσίαση του βιβλίου του 

Γιώργου Ανδρ. Τσιάκαλου «Ένα χωριό στα όπλα – Το 

Χαλκιόπουλο Βάλτου από την Εθνεγερσία στη δεκαετία 

του 1940 και τον ΕΔΕΣ».  

Το βιβλίο προλογίζει ο κ. Αδάμης Ευθύμιος πρόεδρος 

συνδέσμου Φιλολόγων Αιτωλοακαρνίας και διευθυντής 

του 5ου γυμνασίου Αγρίνίου. 

 21:30 – 22:30μμ. Ημερίδα Ιστορίας των Χαλκιοπούλων και της 

ευρύτερης περιοχής του Βάλτου.  

Συντονιστής: Κωστής Τσιάκαλος  (δημοσιογράφος – ποιητής, βραβευμένος  

με το Ρωσικό Βραβείο Ποίησης 2014).  

Εισηγητές της ημερίδας:  

1. Γεώργιος  Ανδρ. Τσιάκαλος, (Συγγραφέας, Ιστορικός - Ερευνητής) με 

ΘΕΜΑ :  "Πρόκριτοι και οπλαρχηγοί των Χαλκιοπούλων στην επανάσταση 

του 1821. Η συμβολή του χωριού στον αγώνα της ανεξαρτησίας". 

 2. Γεωργία Νικ. Μαυροειδή (Ιστορικός) με ΘΕΜΑ :  "Η οικογένεια Βαλτινών 

και η συμβολή τους στην επανάσταση του 1821".  

. 3. Μελπομένη Β. Πλεξίδα, (Ιστορικός) με ΘΕΜΑ :  "Η οικογένεια 

Κοντογιανναίων και η συμβολή τους στην επανάσταση του 1821". 

Σάββατο 14  Αυγούστου. 

 Ώρα 08:30π.μ. : Αναχώρηση για πεζοπορία και σήμανση του 
μονοπατιού Π. Χαλκιόπουλο – Μέγα Ρέμα – Καταρράκτες Γκούρνας – 
Μαγεμένο Πλατανόδασος – Ξωμερή – Χίλια Βρύση (Παλιαγραπιδιά) - 
Έξοδος. 

 Ώρα 21:00μ.μ. : Αναδρομή - Αφιέρωμα στα Δημοτικά σχολεία 
Χαλκιοπούλων (Π. Χαλκιόπουλο, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Μηνάς, 
Αγραπιδόκαμπος) από την έναρξη της λειτουργίας τους μέχρι τη συνένωση 
και τη λειτουργία του σχολείου στο Ν. Χαλκιόπουλο  με στοιχεία για τους 
δασκάλους. 

 Ώρα 21:30μ.μ. : Απονομές επαίνων συμμετοχής στα παιδιά για τις 
ζωγραφιές  και απονομές αναμνηστικών στους φωτογράφους για τη 
συμμετοχή τους στην έκθεση έγχρωμης φωτογραφίας. 

Κυριακή 15 Αυγούστου: ΑΡΓΙΑ 

Δευτέρα 16 Αυγούστου: 

Ώρα 18:30 μ.μ.: Αγώνες δρόμου 10χλμ, 5χλμ & 1000μ. (για παιδιά) με 
τερματισμό στο Δημ. σχολείο.  

Ώρα 21:00 μ.μ.: Παράσταση Καραγκιόζη «Το κρυφό σχολειό του 

Καραγκιόζη» που παρουσιάζει ο Καραγκιοζοπαίκτης Γιώργος Ηπειρώτης. 

(προσφορά του Δήμου Αμφιλοχίας). 

Τρίτη 17 Αυγούστου: Τέλος Έκθεσης. 

Τετάρτη 18 Αυγούστου: 

Ώρες:  09:30 π.μ.- 13:30μ.μ: Συμμετοχή του συλλόγου μας στην «ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ»   

στον Εμπεσό, που γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αιμοδοτών Δωρητών 

Οργάνων Σώματος Αιτωλοακαρνανίας και του τμήματος Αιμοδοσίας του 

Νοσοκομείου Αγρινίου με τη συμμετοχή συλλόγων και φορέων από την 

ευρύτερη περιοχή του ορεινού Βάλτου.  

Στόχος: Η αιμοδοσία να πραγματοποιείται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο και 

κάθε φορά σε διαφορετική Κοινότητα.                              


