Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΑΝΔΡΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΑ 200 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στο πλαίσιο των εορτασμών της 200ης επετείου της ελληνικής ανεξαρτησίας, από
τις 13 Μαρτίου έως τέλος Απριλίου 2022, το St. Basil’s NSW / ACT φιλοξενεί την
Έκθεση Ελληνικής Τέχνης «1821» στο Δημαρχείο του Σύδνεϋ, με πραγματικές και
σπάνιες εκθέσεις του Ελληνικού Πολεμικού Μουσείου, Παραδοσιακές Ελληνικές
Ενδυμασίες από τη συλλογή «Ήρωες από μέταλλο» του διεθνούς φήμης
γλύπτη Νίκου Φλώρου και μια σειρά γλυπτών αναπαραστάσεων και πορτραίτων,
σπουδαίων ηρώων της ελληνικής επανάστασης, έργα του ιδίου. Επίσης, ταξίδεψε
για την Αυστραλία από το Πολεμικό Μουσείο Τρίπολης το εκμαγείο του μεγάλου
οπλαρχηγού, Θεόδωρου Κολοκοτρώνη.
Την έκθεση συμπληρώνουν σπάνια αντίγραφα χειρογράφων των αγωνιστών της
Ελληνικής Επανάστασης από το Ιστορικό Αρχείο της Δημόσιας Ιστορικής
Βιβλιοθήκης της Ανδρίτσαινας, στο πλαίσιο υλοποίησης του επετειακού STREAM
εκπαιδευτικού προγράμματος «Πάμε Μουσείο;».Στο πλαίσιο της συνεργασίας με
τον γλύπτη Νίκο Φλώρο, η βιβλιοθήκη ανταποκρίθηκε με χαρά στην πρόσκλησή του
για διάθεση αντιγράφων ιστορικών κειμηλίων της, τα οποία πλαισιώνουν στην
Αυστραλία την έκθεσή του «Ήρωες από μέταλλο», τα οποίασυνδέονται με το
σήμερα και συνομιλούν με τους ήρωες του Νίκου Φλώρου.

Η Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας στην προσπάθεια διατήρησης της
ιστορικής μνήμης και της ενδυνάμωσης των σχέσεων με την ελληνική ομογένεια
της Αυστραλίας εκθέτει τα παρακάτω βιβλία:


«Χειρόγραφα ιστορικού αρχείου της Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας της
περιόδου 1821-1866». Εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2010 από το Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Δημόσια Ιστορική
Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας. Ο τόμος περιέχει επιλεγμένα χειρόγραφα μαζί με
τη μεταγραφή τους (επιστολές Θ. Κολοκοτρώνη, Πελοποννησιακής
Γερουσίας, Εφόρων επαρχίας Φαναρίου, Π. Νοταρά, Δ. Πλαπούτα, Ι. Κωλέτη,
Π. Κολοκοτρώνη, Προκρίτων του Φαναρίου, Δ. Κανελλόπουλου, Δ.
Οικονόμου, Γ. Κουντουριώτη, Π. Ζαριφόπουλου, Α. Κανελλόπουλου, Κ.
Κανέλου, Χ. Χριστόπουλου, Μ. Παπανικητόπουλου, Γ. Χριστόπουλου, Π.
Αναγνωστόπουλου, Α. Μαυροκορδάτου κ.α.).



«Ανδρίτσαινα: Τζανέτου Χριστόπουλου- Αλληλογραφία 1808-1870».
Εκδόθηκε από τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη Ανδρίτσαινας το 2014 με
συγγραφέα τον Παναγιώτη Ξ. Νικολακόπουλο. Έχει γίνει μεταγραφή και
έκδοση της αλληλογραφίας του Τζανέτου Χριστόπουλου, αδελφού του
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«Το ημερολόγιο του Υπουργού Χαράλαμπου Χριστόπουλου από 26-121866 μέχρι 11-07-1867». Εκδόθηκε από τη Δημόσια Ιστορική Βιβλιοθήκη
Ανδρίτσαινας το 2016 με συγγραφέα τον Παναγιώτη Ξ. Νικολακόπουλο. Έχει
γίνει μεταγραφή και έκδοση του ιδιόχειρου Ημερολογίου, όπου ο Υπουργός
καταγράφει με κάθε λεπτομέρεια τα όσα συνέβησαν την χρονική περίοδο
που ήταν Υπουργός Παιδείας στην Κυβέρνηση Αλέξανδρου Κουμουνδούρου
και αφορούν θέματα εξωτερικής πολιτικής και θέματα που σχετίζονται με
την Κρητική Επανάσταση.



«Θησαυροί της Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ανδρίτσαινας- Ελληνικές εκδόσεις
των αρχών της τυπογραφίας». Εκδόθηκε από την Ιστορική και Εθνολογική
Εταιρεία της Ελλάδος-Εθνικό Ιστορικό Μουσείο το 2018. Παρουσιάζεται

μέρος της συλλογής των σπάνιων βιβλίων της Αρχαίας Ελληνικής
Γραμματείας, που εκδόθηκαν σε τυπογραφεία της Δύσης από τον 16ο αιώνα
έως και τις αρχές του 19ου αιώνα και φυλάσσονται στη Δημόσια Ιστορική
Βιβλιοθήκη της Ανδρίτσαινας. Η συλλογή αυτή, δωρεά του διανοούμενου
της
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αντιπροσωπευτικές εκδόσεις του 16ου αιώνα που τυπώθηκαν σε σημαντικά
εκδοτικά κέντρα της Ευρώπης όπως σε Βενετία, Φλωρεντία, Ρώμη, Παρίσι,
Βασιλεία και Γενεύη.
Επίσης, εκθέτει και μεμονωμένα φωτοαντίγραφα χειρογράφων των αγωνιστών της
Ελληνικής Επανάστασης:


(2) επιστολές Θ. Κολοκοτρώνη,



(2) έγγραφα της Πελοποννησιακής Γερουσίας,



(1) επιστολή Γ. Κουντουριώτη,



(1) επιστολή Π. Αναγνωστόπουλου,



(1) επιστολή Α. Μαυροκορδάτου,



(1) επιστολή 2 σελίδων Π. Μαυρομιχάλη,



αφιερωτικό εφοδιαστικόν 3 σελίδων του φιλικού Πολυχρόνη Τζανέτου.

Η έκθεση εγκαινιάστηκε την Κυριακή 27 Μαρτίου 2022 με την δέουσα επισημότητα
στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας στον ιστορικό χώρο του Δημαρχείου του Σίδνεϋ, όπου
παρευρέθηκε ο σεβασμιότατος αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας Μακάριος. Την έκθεση
καλωσόρισε και η δήμαρχος Σύδνεϋ, κυρία CloverMoore, με μήνυμά της. Ιδιαίτερα
τιμητική ήταν και η επίσημη επίσκεψη της κυβερνήτου της Αυστραλίας
MargaretJoanBeazley, AC, QC, η οποία ενθουσιάστηκε με τα εκθέματα. Μήνυμα για
την έκθεση απέστειλε και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αλλά και ο Πρέσβης της
Ελλάδας στην Αυστραλία, κύριος GeorgePapakostas.
«Η Έκθεση Ελληνικής Τέχνης του 1821 είναι ένα γεγονός εθνικής και πολιτιστικής
σημασίας. Ο St. Basil’s δεν μπορεί να είναι περήφανος που φιλοξενεί μια τέτοια
εκδήλωση, ειδικά καθώς αυτή είναι η πρώτη φορά που αυτές οι εκθέσεις έρχονται
στην Αυστραλία», ανέφερε η ομάδα του St. Basil’s NSW / ACT σε μια δήλωση
σχετικά με τηνέκθεση.

Ο γλύπτης Νίκος Φλώρος, απηύθυνε χαιρετισμό, μέσω ζωντανής σύνδεσης από την
Ελλάδα και συγκεκριμένα επέλεξε την Αρκαδία και την Τρίπολη θέλοντας να τιμήσει
την γενέτειρά που αποτέλεσε και τον πυρήνα της ελληνικής επανάστασης.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Εφορευτικού Συμβουλίου, η Προϊσταμένη και η
Υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Δημόσιας Ιστορικής Βιβλιοθήκηςτης
Ανδρίτσαινας ευχαριστούν θερμά τους διοργανωτές και τον διεθνούς φήμης Νίκο
Φλώρο.
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