Παλαιό
Φάληρο:
Άνοιξε
ο
κύκλος εκδηλώσεων για τον
Νικηταρά και την Ελληνική
Επανάσταση του 1821
Τα εγκαίνια της σειράς εκδηλώσεων εκπαιδευτικού και ιστορικού
περιεχομένου, που συνδιοργανώνονται από την Περιφέρεια Αττικής
και τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και περιλαμβάνουν την προβολή του
Ιστορικού Ντοκιμαντέρ «Νικηταράς ο Τουρκοφάγος», καθώς και την
παράλληλη έκθεση με θέμα «1821 οι πρωταγωνιστές στο Ελληνικό
Θέατρο Σκιών», πραγματοποιήθηκαν σήμερα, στον Πολυχώρο του
Δημαρχείου του Παλαιού Φαλήρου, παρουσία του Δημάρχου Γιάννη
Φωστηρόπουλου.
Εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής τον συντονισμό της δράσης
έχει η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος Πολιτισμού και
Τομεάρχης της «ΝΕΑΣ ΑΡΧΗΣ» Μαίρη Βιδάλη, η οποία άνοιξε και
την εκδήλωση, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε η Αντιπεριφερειάρχης
Νοτίου Τομέα Δήμητρα Νάνου.

Στην εκδήλωση μεταδόθηκε μήνυμα του Περιφερειάρχη Αττικής
Γιώργου Πατούλη, ο οποίος δεν μπόρεσε να παραβρεθεί λόγω των
ανειλημμένων υποχρεώσεων του εξαιτίας της κακοκαιρίας.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, ως
οικοδεσπότης των εκδηλώσεων, αναφέρθηκε «στο πάθος και την
μαχητικότητα του ήρωα και παρακίνησε τα παιδιά να αγωνίζονται
για τις διαχρονικές αξίες και αρχές της ειρήνης, της
ελευθερίας και της δημοκρατίας που στις ημέρες μας δεν είναι
αυτονόητες και δεδομένες».

Συγκινητική και ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η τοποθέτηση του
«απευθείας
απογόνου»
του
ήρωα,
Στέφανου
Νικήτα
Σταματελόπουλου, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την
εκδήλωση, αναφερόμενος σε άγνωστες πτυχές της ζωής του

προγόνου του, Νικηταρά και της αγάπης του για την πατρίδα.
Το Ιστορικό Ντοκιμαντέρ «Νικηταράς ο Τουρκοφάγος», διάρκειας
40 λεπτών, σε σκηνοθεσία Βασιλικής Γιαννόπουλου, περιέχει
ιστορικά στοιχεία για την εποχή της Ελληνικής Επανάστασης,
μέσα από την αφήγηση της Μαρίας Μόσχου.
Παρουσιάζεται σπάνιο αρχειακό υλικό με φωτογραφίες και
γκραβούρες καθώς και μια πρωτοποριακή προσέγγιση της μάχης στα
Δερβενάκια, με κεντρικό πρόσωπο τον ήρωα Νικήτα Σταματελόπουλο
ή πιο γνωστό ως «Νικηταρά τον Τουρκοφάγο» και του άνδρες του,
μέσω της εικονικής τεχνολογίας (3D animated part και graphic
design).
Παράλληλα, στον Πολυχώρο Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου, θα
φιλοξενείται η έκθεση με θέμα «1821 οι πρωταγωνιστές στο
Ελληνικό Θέατρο Σκιών», με εξαιρετική απεικόνιση των ηρώων της
Ελληνικής Επανάστασης και φιγούρες του Ελληνικού Θεάτρου
Σκιών, μουσειακής αξίας, του δημιουργού Αθανάσιου Τζοϊτη.
Στην

εκδήλωση

παραβρέθηκαν

επίσης

ο

Αντιπεριφερειάρχης

Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος, Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι
του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν και μαθητές της Ε’ & ΣΤ’ του 10ου
Δημοτικού Σχολείου Παλαιού Φαλήρου συνοδευόμενοι από τον
Διευθυντή του Σχολείου Γιάννη Παπάζογλου και τους δασκάλους
τους.

Πρόθεση της Δημοτικής Αρχής του Παλαιού Φαλήρου μέσα από την
σημαντική αυτή εκπαιδευτική και καλλιτεχνική δράση και με
αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου του 1821, είναι οι
Δημότες και κυρίως, οι μαθητές, τα παιδιά, να εμβαθύνουν στην

ιστορική γνώση, αναπτύσσοντας γόνιμα την ιστορική συνείδηση
και σκέψη, αποδίδοντας παράλληλα, την δέουσα τιμή στην Εθνική
Παλιγγενεσία του 1821.
Η μοναδική αυτή σειρά επετειακών εκδηλώσεων, θα διαρκέσει έως
τις 20 Μαρτίου 2022 και θα έχουν την ευκαιρία να την
παρακολουθήσουν μαθητές των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου
Παλαιού Φαλήρου (από Δευτέρα έως Παρασκευή), με
προγραμματισμένες επισκέψεις και προβολές για τα παιδιά και
τους εκπαιδευτικούς, ενώ το Σάββατο 12/3 & 19/3
και την
Κυριακή 13/3 & 20/3 η προβολή του ντοκιμαντέρ θα γίνεται στις
12.00΄ π.μ., με ελεύθερη είσοδο για όλους του δημότες.
Στις δράσεις θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά
πρωτόκολλα, δηλαδή είσοδος μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης και χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς χώρους.
Για

πληροφορίες

και

προκράτηση

θέσεων

μπορείτε

επικοινωνείτε στο Τ. 210 98 16 367 (εσωτερικό 110).
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