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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στη Χαλκίδα η παρουσίαση του έργου
«ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ - H Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες, στο Φρούριο Καράμπαμπα στη
Χαλκίδα, η παρουσίαση του σύγχρονου Λαϊκού Ορατορίου με τίτλο: «Παλιγγενεσία -
Η Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821» του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή, με ερμηνευτή
τον Κώστα Μακεδόνα, στο ρόλο του αφηγητή τον Γρηγόρη Βαλτινό και ως “χορό” του
μουσικού δράματος το φωνητικό σύνολο 8tetto.

Με το πρωτότυπο έργο, το οποίο αποτελεί παραγωγή της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, κατόπιν απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής για τις επετειακές
δράσεις του 2021, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποδίδει φόρο τιμής και εορτάζει
την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Πολύτιμη
ήταν η συμβολή της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ευβοίας για την παραχώρηση του χώρου
του Φρουρίου Καράμπαμπα και φυσικά του Δήμου Χαλκιδέων και του ΔΟΑΠΠΕΧ για
την παροχή του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού.

Την παράσταση παρακολούθησαν περισσότεροι από 600 θεατές, τηρώντας τα
υγειονομικά πρωτόκολλα, μεταξύ των οποίων ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Χαλκίδας, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ.κ.Χρυσόστομος, ο Περιφερειάρχης
Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ο Βουλευτής Εύβοιας Θανάσης Ζεμπίλης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Τουρισμού και Πολιτισμού Ηλίας Μπουρμάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής
Ανάπτυξης και Κτηνιατρικής Δημήτρης Βουρδάνος, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας
και Αθλητισμού Κώστας Γαλάνης, η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, ο Δήμαρχος
Καρύστου Ελευθέριος Ραβιόλος, μέλη του Περιφερειακού και Δημοτικών
Συμβουλίων, εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, φορέων
και συλλόγων της Εύβοιας.



Μετά την ολοκλήρωση της παράστασης ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος
Κελαϊδίτης δήλωσε: «Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια και να εκφράσω τις
ειλικρινείς ευχαριστίες μου, σε όσους εργάστηκαν για αυτό το σπουδαίο έργο και
ειδικότερα τον συνθέτη μας Δημήτρη Μαραμή, τον αφηγητή μας Γρηγόρη Βαλτινό, τον
ερμηνευτή μας Κώστα Μακεδόνα, το Φωνητικό Σύνολο 8tetto και τη μοναδική μας
ορχήστρα. Επίσης, να απευθύνω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι μας τίμησαν με
την παρουσία τους. Ευχή και ελπίδα μας, οι επετειακές εκδηλώσεις και οι μνήμες που
ξαναζωντανεύουν σε κάθε άκρη της Ελλάδας μας να δυναμώνουν τη φλόγα της
αγάπης για την πατρίδα, αφήνοντας το εγώ και πηγαίνοντας στο εμείς για τις μάχες
που έχουμε να δώσουμε μπροστά μας.»


