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Επετειακές δράσεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
Επετειακές δράσεις και εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την Ελληνική
Επανάσταση διοργανώνει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Αυτές
παρουσιάστηκαν σήμερα, Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, από τον
Περιφερειάρχη
Στερεάς
Ελλάδας
κ.
Φάνη
Σπανό,
τον
Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Πολιτισμού κ. Ηλία Μπουρμά και τα
μέλη της διαπαραταξιακής επιτροπής του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας, η οποία προέκρινε ομόφωνα τις συγκεκριμένες δράσεις.
Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, που παραχωρήθηκε νωρίτερα σήμερα,
τοποθετήθηκαν κατά σειρά οι εξής συνεργάτες και τα μέλη τα επιτροπής:

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος των δράσεων κ. Θάνος Βερέμης. Ο
διακεκριμένος συγγραφέας και καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του
ΕΚΠΑ
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους Ρουμελιώτες ως τους
"κατεξοχήν πολεμιστές του Αγώνα" και στο ρόλο τους στο πλαίσιο του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, που οδήγησε το «Έθνος – Κράτος»
της Ελλάδας.

Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής κ. Δημήτρης Μαραμής. Ο γνωστός
συνθέτης θα παρουσιάσει ένα σύγχρονο ορατόριο για την Παλιγγενεσία
του 1821, το οποίο θα είναι και το κεντρικό μουσικό δρώμενο.

Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία
Αγγελοπούλου, η οποία αναφέρθηκε στη μουσική εκδήλωση που θα
πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Κρεμαστών, σε συνεργασία με την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για την ανάδειξη του ενιαίου ρόλου της
«Ρούμελης» στην Ελληνική Επανάσταση.

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σπύρος Λάμπου, ο οποίος
ανακοίνωσε την έκδοση επετειακού συλλεκτικού γραμματοσήμου της
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε 5 εκδοχές με μορφές της
Επανάστασης και ιστορικά τοπωνύμια, καθώς και τη διοργάνωση
εκδήλωσης παρουσίασης του γραμματοσήμου.

Η περιφερειακή σύμβουλος κ. Μαρία Αναγνώστου, η οποία
παρουσίασε την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: «Οιδίπους
Πολιτιστική Διαδρομή» Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η οποία σκοπεύει
να δημιουργήσει με ολιστικό τρόπο μια διασύνδεση των πολιτιστικών
τοποσήμων της Στερεάς Ελλάδας. Σημαντικό μέρος της ΟΧΕ αποτελούν
τα τοπόσημα που σχετίζονται με την Ελληνική Επανάσταση.


Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Νίκος Μπέτσιος, ο οποίος
ενημέρωσε για τον Μαθητικό Διαγωνισμό εικαστικού περιεχομένου,
φωτογραφίας, λογοτεχνίας κλπ., ο οποίος θα διεξαχθεί σε συνεργασία
με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας.
Ενημερωτικό υλικό έχει ήδη αποσταλεί στα σχολεία της Α/θμιας και της
Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Σπύρος Νικολάου, ο οποίος μίλησε
για το Επιστημονικό συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της
Θήβας με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τη διεθνή ακαδημαϊκή
κοινότητα και με σκοπό την ανάδειξη όσο το δυνατόν περισσότερων
πτυχών της Επανάστασης του 1821.

Ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Βασίλης Σιαλμάς, ο οποίος
αναφέρθηκε στην υποστήριξη φορέων και συλλόγων, που θα
πραγματοποιήσουν επετειακές δράσεις. Η σχετική ψηφιακή πλατφόρμα
είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο: https://forms.gle/Yu699h5KhdKavS8M6
και δυνατότητα υποβολής αίτησης υποστήριξης έχουν σύλλογοι και
φορείς της Στερεάς Ελλάδας.
Την παρουσίαση των δράσεων και των εκδηλώσεων συντόνισε η άμισθη
Σύμβουλος του Περιφερειάρχη για θέματα Πολιτισμού κ. Αμφιτρίτη Αλημπατέ.
Μετά την ολοκλήρωση της συνέντευξης Τύπου, ο Περιφερειάρχης Στερεάς
Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός δήλωσε: «Η Στερεά είναι η καρδιά της Ελλάδας
και έτσι έδωσε τον πρώτο, δυνατό παλμό στην Επανάσταση του
1821. Διακόσια χρόνια μετά, οι καρδιές μας παραμένουν γεμάτες περηφάνια
και αυτό το συναίσθημα αποπνέουν οι επετειακές εκδηλώσεις τις οποίες
σχεδιάσαμε και σας παρουσιάζουμε. Η διαπαραταξιακή επιτροπή εργάστηκε
συνθετικά και κατέληξε ομόφωνα στο χαρτοφυλάκιο των δράσεων. Δράσεις,
τις οποίες θα υλοποιήσουμε με την πολύτιμη συμβολή του καθηγητή κ.
Βερέμη και του συνθέτη κ. Μαραμή.

»Βασικός στόχος μας είναι:
 Να τιμήσουμε εμφατικά την ιστορική μνήμη και το παρελθόν
 Να προσφέρουμε ισχυρά διδάγματα στο σήμερα
και το κυριότερο
 Να δημιουργήσουμε μια ισχυρή προοπτική για το αύριο».

