
 

 

 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
  

Λαµία, 8 Νοεµβρίου 2016 

 
4 έργα πολιτισµού στην Στερεά Ελλάδα 
 
Ξεκινούν τα έργα αναβάθµισης µνηµείων, αρχαιολογικών χώρων και πολιτιστικής κληρονοµιάς 
προϋπολογισµού περίπου 5,5 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργα και παρεµβάσεις που αφορούν σε 
µνηµεία της Βοιωτίας, της Φθιώτιδας και της Φωκίδας που χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ. 
Αναλυτικά:  

1. Αναβάθµιση Αρχαιολογικού Χώρου Ορχοµενού Βοιωτίας και αποκατάσταση του 
Αρχαίου Θεάτρου στο πλαίσιο δηµιουργίας του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχοµενού 
µε την δηµιουργία διαδροµών περιήγησης, χώρων πληροφόρησης αλλά και 
παρεµβάσεις προστασίας των ψηφιδωτών και όλων των µνηµείων.  

 
2. Αποκατάσταση Ι.Ν Ευαγγελισµού της Θεοτόκου, Μητροπολιτικού Ναού                 

Αµφίσσης. Πρόκειται για ναό που αποτελεί χαρακτηριστικό δείγµα της 
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής του 19ου  αιώνα µε έργα του διακεκριµένου 
ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. 

 
3. Ανάδειξη των ψηφιδωτών παλαιοχριστιανικού ναού επί της οδού Σπυροπούλου στην 

Λιβαδειά µε κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, πεζοδρόµηση των χώρων κοντά στο 
µνηµείο και παρεµβάσεις που θα επιτρέπουν την περιήγηση αλλά και την προστασία 
του µνηµείου. 

 
4. Αποκατάσταση και ανάδειξη Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην κοινότητα Σπερχειάδας του 

∆ήµου Μακρακώµης. Ο ναός ανατινάχθηκε από τα στρατεύµατα κατοχής στον Β’ 
Παγκόσµιο πόλεµο και κηρύχθηκε ως µνηµείο το 2000. Η ανάδειξή του προβλέπει 
την δηµιουργία χώρων πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών, αλλά και 
ήπιας µορφής παρεµβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο.   

 
Για τη σηµασία και την αναγκαιότητα των έργων αυτών µίλησε ο Περιφερειάρχης Στερεάς 
Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, ο οποίος ενηµέρωσε τους δηµοσιογράφους για τον σκοπό, τον 
προγραµµατισµό και το κόστος των έργων. 
«Με αυτά τα πολύ σηµαντικά 4 έργα, προσπαθούµε όχι µόνο να κρατήσουµε ζωντανή την 
ιστορία, τη µνήµη και την παράδοση µας, αλλά και να ανοίξουµε δρόµους για την αύξηση του 
τουρισµού σε ολόκληρη την Περιφέρεια. Σε µία περίοδο που πρέπει συνεχώς να αναζητούµε 
πόρους, κάνουµε τεράστια προσπάθεια να τους αξιοποιούµε έτσι ώστε να έχουµε όφελος. Η 
δηµιουργία του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχοµενού, για παράδειγµα, είναι κάτι που σχεδιάσαµε 
βασιζόµενοι σε δύο άξονες, την αποκατάσταση  των χώρων, αλλά και την προβολή τους. Το 
ίδιο κάνουµε και στην αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Ναού της Άµφισσας µε τη 
συντήρηση των έργων του σπουδαίου ζωγράφου Σπύρου Παπαλουκά. Έτσι ξεκινήσαµε και έτσι 
συνεχίζουµε να προχωρούµε. Να δηµιουργούµε νέους δρόµους σε αυτό που ονοµάζουµε 
ανάπτυξη και πρόοδο» είπε χαρακτηριστικά. 


