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ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
- H Επανάσταση στη Ρούμελη το 1821 –
To κοινό της Βοιωτίας απόλαυσε το σύγχρονο λαϊκό

ορατόριο του Δημήτρη Μαραμή στο Ανοικτό Θέατρο Κρύας

Στο εμβληματικό Ανοικτό Θέατρο Κρύας της Λιβαδειάς, τηρώντας τα υγειονομικά
πρωτόκολλα, παρουσία του Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανού, της
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας κας Φανής Παπαθωμά, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.
Φωκίδας κ. Γιώργου Δελμούζου, του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας κ. Κώστα Μπακομήτρου, Περιφερειακών Συμβούλων, Δημάρχων και
αιρετών από όλους τους Δήμους της Βοιωτίας, εκπροσώπων της Ι.Μ. Θηβών και
Λεβαδείας, των Σωμάτων Ασφαλείας, Ενώσεων, Συνδέσμων, Συλλόγων και φορέων
καθώς και πλήθους θεατών, παρουσιάστηκε την Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2021 το
σύγχρονο λαϊκό ορατόριο με τίτλο: «Παλιγγενεσία – Η Επανάσταση στη Ρούμελη το
1821» του συνθέτη Δημήτρη Μαραμή.

Το πρωτότυπο έργο, με ερμηνευτή τον Κώστα Μακεδόνα, στο ρόλο του αφηγητή
τον Γρηγόρη Βαλτινό και ως «χορό» του μουσικού δράματος το φωνητικό σύνολο



«8tetto», αποτελεί παραγωγή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατόπιν απόφασης
της διαπαραταξιακής επιτροπής για τις επετειακές δράσεις του 2021.

Επί σκηνής εξελίσσεται ένα σύγχρονο μουσικό δράμα, που διανθίζεται από κείμενα
στην πρωτότυπη μελοποίηση του συνθέτη, όπως: ο «Θούριος» του Ρήγα, ο «Ύμνος
εις την Ελευθερίαν» του Διονύσιου Σολωμού, ποιημάτων των Ανδρέα Κάλβου,
Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, Ιωάννη Πολέμη, Κώστα Καρυωτάκη αλλά και Δημοτικής
Ποίησης.

Μετά το πέρας της μουσικής παράστασης, ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ.
Φάνης Σπανός δήλωσε: «Παρουσιάσαμε και στην έδρα της Π.Ε. Βοιωτίας το κεντρικό
μας δρώμενο, ως ναυαρχίδα των επετειακών μας δράσεων, που δίνει μορφή στη
συλλογική εσωτερική μας ανάγκη να θυμηθούμε και να τιμήσουμε τους Ήρωες της
Εθνεγερσίας. Ταυτόχρονα, το ορατόριο για την Παλιγγενεσία αφήνει βαθύ
αποτύπωμά ως μία πολιτιστική παρακαταθήκη στο μέλλον.

Το κοινό της Βοιωτίας, όπως συνέβη ήδη στη Λαμία, τη Χαλκίδα και τον Προφήτη
Ηλία Παρνασσίδος, χειροκρότησε με ενθουσιασμό το αποτέλεσμα της συνεργασίας
μας τον καταξιωμένο συνθέτη κ. Δημήτρη Μαραμή και όλους τους συντελεστές του
έργου του».

Αντίστοιχα, η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Βοιωτίας κα Φανή Παπαθωμά πρόσθεσε: «Το
2021 είχαμε μια βαριά ευθύνη, να αποτυπώσουμε την ιστορία των 200 χρόνων από
την Ελληνική Επανάσταση του 1821 σε ένα θέαμα, ανάλογο της κληρονομιάς μας. Η
«Παλλιγενεσία» του κ. Δημήτρη Μαραμή, που παρουσιάστηκε και στο βοιωτικό κοινό,
ψυχαγώγησε, συγκίνησε αλλά και δίδαξε! Ευχαριστώ θερμά όλους όσους μας τίμησαν
με την παρουσία τους».


