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          Στην Αμφίκλεια, σήμερα 23 Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ., το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η οποία 
πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα  του Πνευματικού Κέντρου Αμφίκλειας, κατόπιν της υπ’ 
αριθμ. πρωτ. οικ.168845/662/17-7-2018 Πρόσκλησης του Προέδρου του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Γεώργιου Ψυχογιού, στην 7η Συνεδρίαση 
(Τακτική) του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, η οποία δημοσιεύτηκε στην 
ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και απεστάλη ηλεκτρονικά στον 
Περιφερειάρχη κ. Κωνσταντίνο Π. Μπακογιάννη, στους κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες, καθώς και 
σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συμβούλους για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, επί 
των ακόλουθων θεμάτων ημερήσιας διάταξης:    
    

Θέμα 4Ο  

H.Δ. 
Έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Πολεμικού 
Μουσείου. 

Εισηγητής Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιος Καραΐσκος 
 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 
κ. Γεώργιος Ψυχογιός, διαπίστωσε ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου 
είναι:  
Παρόντες 
 Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Π. Μπακογιάννης 
 Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός 
 Η Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Αφροδίτη Μηλίδου 
 Ο Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Θωμάς Γρεβενίτης 
 Οι Αντιπεριφερειάρχες Στερεάς Ελλάδας κ.κ. : Ευθύμιος Καραΐσκος, Ευάγγελος 

Κατσαγούνος, Φανή Παπαθωμά, Φάνης Σπανός & Αριστείδης Τασιός. 
 Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 
 
Περιφερειακή Παράταξη Πλειοψηφίας Περιφερειακές Παρατάξεις Μειοψηφίας 

Α/Α 
«Αλλάζουμε  

στην Καρδιά της Ελλάδας» Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α «Η Στερεά σε Νέα Τροχιά -
Βαγγέλης Αποστόλου» Παρών/ούσα Απών/ούσα 

1 Αναστασίου Γεώργιος √  1 Παρασκευάς Δρόσος √  
2 Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος √  2 Αλαμπάνου Δέσποινα √  
3 Αραβαντινού Πέγκυ √  3 Σύρου Ελένη √  
4 Αργύρης Δημήτριος   √ 4 Γρεβενίτης Θωμάς √  
5 Αργυρίου Δημήτριος  √  5 Κουλούρης Γεώργιος √  
6 Βαρδακώστας Κων/νος  √  6 Μελισσάρης Ιωάννης  √  
7 Βουρδάνος Δημήτριος  √  7 Παπαδιώτης Αθανάσιος √  
8 Χατζηνικολής Ζαχαρίας  √ 8 Στουπής Νικόλαος  √  
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9 Καλαντζή Αικατερίνη  √ 9 Τιμπλαλέξης Δημήτριος  √  
10 Κάππος Ευστάθιος   √ 10 Τσολάκη Σοφία √  
11 Καραγιάννης Κων/νος  √   «Θανάσης Γιαννόπουλος - Συμφωνία για τη Στερεά» 
12 Καρακάντζας Αθανάσιος  √  11 Γεωργούλης Αδαμάντιος  √  
13 Κατσαρός Χαράλαμπος √  12 Παπαευσταθίου Παναγιώτης  √ 
14 Κελαϊδίτης Γεώργιος  √  13 Γιαννόπουλος Αθανάσιος  √  
15 Κοντζιάς Ιωάννης  √  14 Ευαγγελίου Παναγιώτης   √ 
16 Κούκουζας Ευάγγελος √  «Ελληνική Αυγή για τη Στερεά Ελλάδα» 
17 Κυρίτσης Δημήτριος  √  15 Γκλέτσος Απόστολος  √  
18 Μηλίδου-Θαλασσινού Αφροδίτη √  16 Πάνος Θεόδωρος  √  
19 Μπακομήτρος Κων/νος   √ «Λαική Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας» 
20 Μπουρμάς Ηλίας  √  17 Γκικόπουλος Γεώργιος √  
21 Παπαναστασίου Ασημίνα √  18 Ντούρου Ιωάννα-Σοφία  √ 
22 Παπαχριστοδούλου Σπυρίδων   √ «Ενεργοί Πολίτες Στερεάς» 
23 Περγαντάς Ιωάννης  √  19 Χαϊνάς Κων/νος  √  
24 Περλεπές Ιωάννης  √   «Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα» 
25 Σανίδας Ηλίας  √  20  Γιανναράκης Ιωάννης  √ 
26 Σανιδάς Χαράλαμπος  √  
27 Ταγκαλέγκας Ιωάννης  √  
28 Τσιτσάνης Λάμπρος  √  
29 Φακίτσας Βασίλειος  √  
30 Χειμάρας Θεμιστοκλής  √  
31 Ψυχογιός Γεώργιος √   

Σύνολο Συμβούλων Πλειοψηφίας 25 6 Σύνολο Συμβούλων Μειοψηφίας 16 4 
 

 
       Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας - καθώς από το σύνολο των πενήντα 
ένα (51) Περιφερειακών Συμβούλων ήταν παρόντες σαράντα ένας (41), ο Πρόεδρος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Χρέη 
υπηρεσιακού Γραμματέα άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. 
Μαρούλα Ξηρού. Στη συνεδρίαση παρίστατο και ο αναπληρωτής υπηρεσιακός Γραμματέας 
κ. Φώτης Παπαευσταθίου, υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
 
   Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γεώργιος Ψυχογιός, έδωσε τον λόγο 
στον εισηγητή του 4ου θέματος  ημερήσιας διάταξης Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής 
Ενότητας Φθιώτιδας κ. Ευθύμιο Καραΐσκο, ο οποίος έθεσε υπόψη του σώματος την  με 
αριθμ πρωτ. οικ. 167298/1372/16-7-2018 εισήγησή του, και ανέφερε τα ακόλουθα:  
 

Η Περιφέρειά μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ανάδειξης όχι μόνο του φυσικού 
κάλλους και του αρχαιολογικού πλούτου της αλλά και της ιστορικής της ταυτότητας, η οποία 
διαμορφώθηκε με το πέρασμα των αιώνων. Οι αναφορές εξάλλου στη Ρούμελη θα 
μπορούσαν να είναι ατελείωτες, μιας και αποτελεί τόπο με ανεξάντλητα σημεία αναφοράς, 
καθώς μέσα από συνεχείς αγώνες εκφράστηκε ο πόθος του ρουμελιώτικου λαού για την 
ελευθερία. 

Τιμώντας τις θυσίες των προγόνων μας και των σημαντικών προσωπικοτήτων της 
Επανάστασης του 1821 (Γεώργιος Καραϊσκάκης, Οδυσσέας Ανδρούτσος, Αθανάσιος 
Διάκος, και πολλοί άλλοι), η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχεδιάζει εκδηλώσεις και δράσεις 
εορτασμού της συμπλήρωσης 200 χρόνων από το ηρωικό εκείνο έτος, οι οποίες θα 
υλοποιηθούν με χρονική ακολουθία μέχρι και το 2021, συμβάλλοντας στην τόνωση της 
εθνικής μνήμης, την αφύπνιση της εθνικής συνείδησης, την ανάδειξη πτυχών από το βίο και 
τον αγώνα των ηρώων και την προβολή της ιστορικής συνέχειας και ενότητας του 
Ελληνισμού. 

Ενόψει των επικείμενων εκδηλώσεων μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων 
από την Επανάσταση του 1821, κρίνεται αναγκαίο αλλά και σκόπιμο να ιδρυθεί μουσείο 
στην πόλη της Λαμίας.  

Το μουσείο θα αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων για τη 
συμπλήρωση 200 χρόνων από το 1821 πανελλαδικά και οι επισκέπτες που θα έρχονται 
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μέσω «ιστορικού τουρισμού»  θα δώσουν πνοή στην αγορά και θα καθοδηγούνται σε άλλες 
ιστορικές περιοχές και σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

Αρωγός της προσπάθειάς μας αυτής, επιβάλλεται να είναι το Πολεμικό Μουσείο, το 
οποίο με την τεχνογνωσία και το εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτει, είναι ο πλέον 
αρμόδιος φορέας για την ανάπτυξη και την υλοποίηση ανάλογων εκδηλώσεων. 

Με το συνημμένο σχέδιο μνημονίου συνεργασίας, τέθηκε ένα πλαίσιο στη  
συνεργασία αυτή, μεταξύ της Περιφέρειάς μας και του «Πολεμικού Μουσείου», για την  
ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας, στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων μνήμης 
για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

 
Κατόπιν  των ανωτέρω 
 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 
 
-Να εγκριθεί το συνημμένο σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ] και του «Πολεμικού Μουσείου»,  για την ίδρυση 
μουσείου στην πόλη της Λαμίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την συμπλήρωση 
200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

- Να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, να υπογράψει το σχετικό 
μνημόνιο και ό,τι άλλο απαιτείται για το σκοπό αυτό. 
 
 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ] και του «Πολεμικού Μουσείου»,  για 

την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την 
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

 

Στη Λαμία, σήμερα την ….....Ιουλίου 2018, μεταξύ των κατωτέρω  συμβαλλομένων μερών : 

Ι. της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (εφεξής και για συντομία ΠΣΕ), που εδρεύει στη 

Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και 

ΙΙ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  Αθανάσιο 

Παναγόπουλο, Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α.  

συμφωνούνται τα παρακάτω: 

 

1.- Έχοντας υπόψη: 

Α). Το άρθρο 273 ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) 

Β). Το άρθρο 12 ΠΔ 242/1996,  

Γ) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιηθείς, 

ισχύει, 

Δ). Την υπ’αριθ.πρωτ.154814/1671/02-07-2018 επιστολή –αίτημα του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, 

Ε). Την υπ.αριθ.59/05-07-2018 απαντητική επιστολή του «Πολεμικού Μουσείου», 

αποδοχής του αιτήματος.  
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2.- Αποφασίζουν να ιδρύσουν ένα Μουσείο, σε ακίνητο διαχείρισης της ΠΣΕ, στην πόλη της 

Λαμίας και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο τις, 

από κοινού, παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση της πνευματικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς μας, μέσα από την ανάδειξη της ιστορίας και του ρόλου των ηρώων του 1821, που 

έδρασαν και έχουν σημείο αναφοράς, την Στερεά Ελλάδα, και δεδομένου ό τ ι : 

(α) στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την 

Επανάσταση του 1821, ξεκινούν διάφορες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να δώσουν ένα τόνο 

αισιοδοξίας και να τονώσουν το εθνικό αίσθημα, ιδίως του στερεοελλαδίτικου πληθυσμού με 

αφύπνιση της εθνικής συνείδησης  ιδίως της νέας γενιάς.  

(β) Το «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» διαθέτει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο επιστημονικό 

δυναμικό για την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων υψηλού επιπέδου, με σκοπό την 

μετάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας, στους μαθητές, στους νέους και στο ευρύ 

κοινό τόσο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας και του 

εξωτερικού. Η συνεργασία της  «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με το Πολεμικό Μουσείο έγκειται 

στη συνδρομή με εξειδικευμένο προσωπικό για να ιδρυθεί  ένα μουσείο στην πόλη της Λαμίας, για 

το σκοπό αυτό και αναλαμβάνει, να βοηθήσει με υλικά, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία.  

 
3.- Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δράσεων τόσο εντός του χώρου , όσο 

και γενικότερα, όπως : 

(α) Την συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση κειμηλίων, ενθυμίων κλπ (πολεμικών και μη), 

από τους αγώνες και το βίο των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με αναφορά τη 

Στερεά Ελλάδα. 

(β) Την παρουσίαση διαφόρων αντικειμένων της περιόδου του 1821  αλλά και από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα όπως όπλα, στολές, εξαρτύσεις, σημαίες, παράσημα, πυρομαχικά κ.α. 

(γ) Την συλλογή και παρουσίαση βιβλίων και εντύπων που αφορούν στην ιστορία της εν 

λόγω περιόδου και όχι μόνο. 

(δ) Την προβολή κινηματογραφικού αρχείου με υλικό που καταγράφει ιστορικά γεγονότα 

της συγκεκριμένης περιόδου. 

(ε) Την ψηφιακή προβολή ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου, χρησιμοποιώντας 

προηγμένες τεχνολογίες, με ειδικές αναλύσεις και σχόλια σε θέματα που αφορούν την ιστορία της 

συγκεκριμένης περιόδου αλλά και της πατρίδας μας γενικότερα.  

(στ) Την διοργάνωση εκθέσεων εμφάνισης φωτογραφικού αρχείου καθώς και ιστορικών 

τεκμηρίων όπως αλληλογραφία και προσωπικά αρχεία από την περίοδο της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821. 

(ζ) Την συνδιοργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρουσιάσεων 

προβολών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας μας. 
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4.- Ο εμπλουτισμός του μουσείου, εκτός από κειμήλια που ήδη υπάρχουν, θα ενισχυθεί και 

από τον τοπικό πληθυσμό, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και εκθέματα, ενθυμήματα, όπλα και 

στολές από τις αποθήκες του Πολεμικού Μουσείου. 
4.1.- Το Μουσείο στη Λαμία θα είναι ορόσημο για την περιοχή, μιας και θα συμβαδίζει και 

με άλλες δραστηριότητες όπως ιστορικά συνέδρια υψηλού επιστημονικού κύρους, σεμινάρια 

ιστορίας, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο και Πανεπιστημιακές σχολές κλπ. 

4.2.- Θα παρουσιάζει μια ιστορική αλληλουχία της εν λόγω περιόδου ξεκινώντας από τον 

Ελληνικό Διαφωτισμό με τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου, Αναπαράσταση του όρκου των Φιλικών, 

αναφορά στη ναυμαχία της Αγκάλης στην Ιτέα, αναφορά στη Ρούμελη με τρεις πυλώνες (κεφάλαιο - 

φυσικοί πόροι- έμψυχο δυναμικό, το ρόλο της Ρούμελης στην επανάσταση, τη ζωή των 

ρουμελιωτών αγωνιστών κλπ.  

4.3.- Σκοπός μας είναι να υπάρχει και διαδραστικότητα με νέα τεχνολογία στο μουσείο όπου 

ο επισκέπτης θα υποβάλλεται σε ιστορικές αναδρομές.  

5.- Το μουσείο θα αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων για τη 

συμπλήρωση 200 χρόνων από το 1821 πανελλαδικά και οι επισκέπτες που θα έρχονται μέσω 

«ιστορικού τουρισμού»  θα δώσουν πνοή στην αγορά και θα καθοδηγούνται σε άλλες ιστορικές 

περιοχές και σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίγραφα και 

υπογράφηκε ως ακολούθως: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   Για το «Πολεμικό Μουσείο» 
          Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.    

 
        
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 

 
Αποφασίζει 

 
Ομόφωνα,  1. εγκρίνει το συνημμένο σχέδιο του μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ] και του «Πολεμικού Μουσείου»,  για την ίδρυση 
μουσείου στην πόλη της Λαμίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την 
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 και 2. εξουσιοδοτεί τον 
Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, να υπογράψει το σχετικό μνημόνιο και ό,τι άλλο 
απαιτείται για το σκοπό αυτό. 

 
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                    Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
                 Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 
           ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ              

 
 
               ΑΦΡΟΔΙΤΗ  ΜΗΛΙΔΟΥ 
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ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος [ΠΣΕ] και του «Πολεμικού Μουσείου»,  για 

την ίδρυση μουσείου στην πόλη της Λαμίας στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την 
συμπλήρωση 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821. 

 

Στη Λαμία, σήμερα την ….....Ιουλίου 2018, μεταξύ των κατωτέρω  συμβαλλομένων μερών : 

Ι. της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (εφεξής και για συντομία ΠΣΕ), που εδρεύει στη 

Λαμία και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Περιφερειάρχη Κωνσταντίνο Μπακογιάννη και 

ΙΙ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός 

Βασιλίσσης Σοφίας και Ριζάρη 2 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ.  Αθανάσιο 

Παναγόπουλο, Αντιναύαρχο ΠΝ ε.α.  

συμφωνούνται τα παρακάτω: 

 

1.- Έχοντας υπόψη: 

Α). Το άρθρο 273 ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της 

αποκεντρωμένης διοίκησης-πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-06-2010) 

Β). Το άρθρο 12 ΠΔ 242/1996,  

Γ) Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όπως τροποποιηθείς, 

ισχύει, 

Δ). Την υπ’αριθ.πρωτ.154814/1671/02-07-2018 επιστολή –αίτημα του Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας, 

Ε). Την υπ.αριθ.59/05-07-2018 απαντητική επιστολή του «Πολεμικού Μουσείου», 

αποδοχής του αιτήματος.  

 

 

2.- Αποφασίζουν να ιδρύσουν ένα Μουσείο, σε ακίνητο διαχείρισης της ΠΣΕ, στην πόλη της 

Λαμίας και συμφώνησαν να προχωρήσουν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με στόχο τις, 

από κοινού, παρεμβάσεις για την ανάπτυξη και βελτίωση της πνευματικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς μας, μέσα από την ανάδειξη της ιστορίας και του ρόλου των ηρώων του 1821, που 

έδρασαν και έχουν σημείο αναφοράς, την Στερεά Ελλάδα, και δεδομένου ό τ ι : 

(α) στα πλαίσια των εκδηλώσεων μνήμης για την συμπλήρωση 200 χρόνων από την 

Επανάσταση του 1821, ξεκινούν διάφορες εκδηλώσεις που σκοπό έχουν να δώσουν ένα τόνο 

αισιοδοξίας και να τονώσουν το εθνικό αίσθημα, ιδίως του στερεοελλαδίτικου πληθυσμού με 

αφύπνιση της εθνικής συνείδησης  ιδίως της νέας γενιάς.  

(β) Το «ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» διαθέτει την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο επιστημονικό 

δυναμικό για την ανάπτυξη και διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων υψηλού επιπέδου, με σκοπό την 

μετάδοση του πολιτισμού και της ιστορίας της Ελλάδας, στους μαθητές, στους νέους και στο ευρύ 

κοινό τόσο της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», όσο και της υπόλοιπης Ελλάδας και του 
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εξωτερικού. Η συνεργασία της  «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», με το Πολεμικό Μουσείο έγκειται 

στη συνδρομή με εξειδικευμένο προσωπικό για να ιδρυθεί  ένα μουσείο στην πόλη της Λαμίας, για 

το σκοπό αυτό και αναλαμβάνει, να βοηθήσει με υλικά, εξειδικευμένο προσωπικό και τεχνογνωσία.  

 
3.- Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας που θα 

περιλαμβάνει την ανάπτυξη, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δράσεων τόσο εντός του χώρου , όσο 

και γενικότερα, όπως : 

(α) Την συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση κειμηλίων, ενθυμίων κλπ (πολεμικών και μη), 

από τους αγώνες και το βίο των ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, με αναφορά τη 

Στερεά Ελλάδα. 

(β) Την παρουσίαση διαφόρων αντικειμένων της περιόδου του 1821  αλλά και από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα όπως όπλα, στολές, εξαρτύσεις, σημαίες, παράσημα, πυρομαχικά κ.α. 

(γ) Την συλλογή και παρουσίαση βιβλίων και εντύπων που αφορούν στην ιστορία της εν 

λόγω περιόδου και όχι μόνο. 

(δ) Την προβολή κινηματογραφικού αρχείου με υλικό που καταγράφει ιστορικά γεγονότα 

της συγκεκριμένης περιόδου. 

(ε) Την ψηφιακή προβολή ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου, χρησιμοποιώντας 

προηγμένες τεχνολογίες, με ειδικές αναλύσεις και σχόλια σε θέματα που αφορούν την ιστορία της 

συγκεκριμένης περιόδου αλλά και της πατρίδας μας γενικότερα.  

(στ) Την διοργάνωση εκθέσεων εμφάνισης φωτογραφικού αρχείου καθώς και ιστορικών 

τεκμηρίων όπως αλληλογραφία και προσωπικά αρχεία από την περίοδο της Ελληνικής 

Επανάστασης του 1821. 

(ζ) Την συνδιοργάνωση διαλέξεων, εκπαιδευτικών προγραμμάτων, παρουσιάσεων 

προβολών και πολιτιστικών εκδηλώσεων με σκοπό την ανάδειξη της ιστορίας μας. 

4.- Ο εμπλουτισμός του μουσείου, εκτός από κειμήλια που ήδη υπάρχουν, θα ενισχυθεί και 

από τον τοπικό πληθυσμό, υπηρεσίες και φορείς, καθώς και εκθέματα, ενθυμήματα, όπλα και 

στολές από τις αποθήκες του Πολεμικού Μουσείου. 
4.1.- Το Μουσείο στη Λαμία θα είναι ορόσημο για την περιοχή, μιας και θα συμβαδίζει και 

με άλλες δραστηριότητες όπως ιστορικά συνέδρια υψηλού επιστημονικού κύρους, σεμινάρια 

ιστορίας, σε συνεργασία με το Πολεμικό Μουσείο και Πανεπιστημιακές σχολές κλπ. 

4.2.- Θα παρουσιάζει μια ιστορική αλληλουχία της εν λόγω περιόδου ξεκινώντας από τον 

Ελληνικό Διαφωτισμό με τη Χάρτα του Ρήγα Φεραίου, Αναπαράσταση του όρκου των Φιλικών, 

αναφορά στη ναυμαχία της Αγκάλης στην Ιτέα, αναφορά στη Ρούμελη με τρεις πυλώνες (κεφάλαιο - 

φυσικοί πόροι- έμψυχο δυναμικό, το ρόλο της Ρούμελης στην επανάσταση, τη ζωή των 

ρουμελιωτών αγωνιστών κλπ.  

4.3.- Σκοπός μας είναι να υπάρχει και διαδραστικότητα με νέα τεχνολογία στο μουσείο όπου 

ο επισκέπτης θα υποβάλλεται σε ιστορικές αναδρομές.  

 
5.- Το μουσείο θα αποτελέσει πόλο έλξης και σημείο αναφοράς των εκδηλώσεων για τη 

συμπλήρωση 200 χρόνων από το 1821 πανελλαδικά και οι επισκέπτες που θα έρχονται μέσω 
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«ιστορικού τουρισμού»  θα δώσουν πνοή στην αγορά και θα καθοδηγούνται σε άλλες ιστορικές 

περιοχές και σημεία της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν σε τέσσερα (4) αντίγραφα και 

υπογράφηκε ως ακολούθως: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   Για το «Πολεμικό Μουσείο» 
                 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.    
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