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Συνεχίζονται οι επετειακές εκδηλώσεις για τον εορτασμό 

των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση 

«Άνεμος Λευτεριάς» πολυθέαμα λόγου, μουσικής και χορού, στην Γέφυρα της Τατάρνας

H Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας και  η  Περιφέρεια Δυτικής  Ελλάδας έχοντας  ως
στόχο την ανάδειξη του ενιαίου ρόλου της Ρούμελης στην Ελληνική Επανάσταση,
συνδιοργανώνουν  το  δοξαστικό  επετειακό  πολυθέαμα  «Άνεμος  Λευτεριάς»,  το
οποίο  φωτίζει  εμβληματικές  στιγμές του ’21,  στην  ένωση των δύο Περιφερειών
στην Γέφυρα της Τατάρνας, την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Η γενναία ιστορία ενός λαού που πάλεψε για την ελευθερία του, ζωντανεύει μέσα
από τα απομνημονεύματα των ίδιων των αρχηγών του Αγώνα, τα διηγήματα και τα
ποιήματα λογοτεχνών, όπως ο Παλαμάς και ο Παπαδιαμάντης.

Ρήγας  Φεραίος,  Μακρυγιάννης,  Κολοκοτρώνης,  Μπουμπουλίνα,  Ανδρούτσος,
Σολωμός και άλλοι εξιστορούν όσα οραματίστηκαν και έζησαν, μέσα από τις φωνές
των ηθοποιών και των τραγουδιστών της παράστασης.

Αγαπημένα δημοτικά τραγούδια για την κλέφτικη ζωή και τον αγώνα συνδυάζονται
και εναλλάσσονται με συνθέσεις κορυφαίων συνθετών (Θεοδωράκης, Χατζιδάκις,
Τσιτσάνης κ.ά.)  Ερμηνείες μοναδικές από τους τραγουδιστές και ηθοποιούς, Σπύρο
Μαβίδη, Σοφία Παπάζογλου και Θάνο Ματζίλη.

Το  πολυθέαμα  πλαισιώνεται  επί  σκηνής  από  τους  σολίστες  της  καταξιωμένης
ορχήστρας  Εστουδιαντίνα  Νέας  Ιωνίας,  με  την  παράλληλη  συμμετοχή  της
Χορωδίας  Πάτρας  Cantelena και  το  χορευτικό  του  Συλλόγου  Δασκάλων  και
Νηπιαγωγών Πάτρας, που θα γεμίσουν τη σκηνή με χρώμα από τις φορεσιές τους
και θα ξεσηκώσουν το κοινό με τις μοναδικές τους ικανότητες.



Μια εντυπωσιακή σκηνογραφία μέσω ειδικά σχεδιασμένων προβολών με πίνακες,
πορτρέτα αγωνιστών, χειρόγραφα, χάρτες θα μεταφέρει τους θεατές στην εποχή
του αγώνα.

Η σκηνοθεσία, η επιμέλεια κειμένων, καθώς και η αφήγηση ανήκει στον φιλόλογο
Θωμά Κοροβίνη,  ενώ την μουσική επιμέλεια και την διεύθυνση της ορχήστρας ο
σολίστας Ανδρέας Κατσίγιαννης.

Οι  ερμηνευτές  του  έργου  πλαισιώνονται  δημιουργικά  από  σημαντικούς
συντελεστές,  όπως:  Ανδρέας  Κατσιγιάννης,  (σαντούρι),  Δημήτρης  Γκαβαρδίνας
(τύμπανα),  Σταύρος  Κουσκουρίδας  (κλαρίνο),  Χρήστος  Δασκαλόπουλος
(βιολί),Φίλιππος  Ρέτσιος  (κοντραμπάσο),  Κώστας  Γεδίκης  (μπουζούκι  –  λάφτα),
Δημήτρης Νάσιος (κιθάρα), Νίκος Χιώτογλου (πιάνο).

Η είσοδος στο πολυθέαμα είναι δωρεάν και τα δελτία εισόδου θα διατίθενται στο
χώρο της εκδήλωσης.

Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Τουρισμού  και  Πολιτισμού  Ηλίας  Μπουρμάς δήλωσε:  
«Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από
την Ελληνική Επανάσταση, βασικό μας μέλημα αποτέλεσε η ανάδειξη του ενιαίου
ρόλου της Ρούμελης στην διάρκεια του αγώνα.

Με  αυτό  ως  σημείο  αναφοράς  και  σε  συνεργασία  με  την  Περιφέρεια  Δυτικής
Ελλάδας,  αποφασίσαμε  την  συνδιοργάνωση  μιας  εμβληματικής  μουσικής
παράστασης, ενός πολυθεάματος μουσικής και χορού που θα μας παρουσιάσει η
καταξιωμένη  ορχήστρα  της  Εστουδιαντίνας  Νέας  Ιωνίας,  πλαισιωμένη  από
μουσικοχορευτικά  σύνολα  των  2  Περιφερειών  και  υπόσχεται  να  θυμίσει,  να
συγκινήσει αλλά συνάμα να μας ξεσηκώσει πανηγυρικά.

Σημείο πραγματοποίησης της εκδήλωσης δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από την
μαγευτική  λίμνη  των  Κρεμαστών,  το  απόλυτο  φυσικό  σύνορο  των
συνδιοργανωτών.»


