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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ - ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΩΝ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Ο Δήμος Τριφυλίας εν όψει των εκδηλώσεων για τον
εορτασμό της επετείου των 200 ετών από την Ελληνικής
Επανάσταση,
διοργανώνει
εκπαιδευτικό
καλλιτεχνικό
πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα εστιάζει στην σπουδαιότητα της ιστορίας και
ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες της εποχής μας και στο
ενδιαφέρον των παιδιών και των εφήβων για το επίκαιρο θέμα του εορτασμού των 200 χρόνων από την
Επανάσταση του 1821. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον πολιτισμό και στο ελεύθερο πνεύμα, στην
υπεράσπιση των αξιών της ειρήνης, της ελευθερίας και της ενότητας και στην καλλιτεχνική έκφραση. Έτσι
προσκαλεί τα παιδιά & τους νέους:
1. Να συμμετέχουν σε εικαστική έκθεση για την Επανάσταση του 1821
Να δημιουργήσουν ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από τη γέννηση, το ξέσπασμα, την ακτινοβολία και την
παρακαταθήκη της Ελληνικής Επανάστασης. Αντλώντας έμπνευση από τη φράση «Σε γνωρίζω από την
όψη…», που αναφέρεται στην πρώτη στροφή του ποιήματος του Δ. Σολωμού «Ύμνος στην Ελευθερία»,
καλούμε παιδιά και εφήβους από την ηλικία του νηπιαγωγείου μέχρι και το Λύκειο, να φιλοτεχνήσουν έργα
που αντικατοπτρίζουν το μεγαλείο της Ελληνικής Επανάστασης.
Σκοπός της καλλιτεχνικής δημιουργίας είναι η γνωριμία με τα ιστορικά γεγονότα της Επανάστασης, η
καλλιέργεια της εθνικής αυτογνωσίας, η ενίσχυση της καλλιτεχνικής δημιουργίας, το άνοιγμα των νέων
στην κοινωνία και την αναζήτηση πηγών γνώσης σε αυτήν.

Ο χρόνος υποβολής των έργων ορίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν παιδιά και έφηβοι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η επιλογή των υλικών και των μέσων είναι ελεύθερη, (σχέδιο, χρώμα, κολλάζ κλπ.), ενώ οι διαστάσεις θα
πρέπει να είναι από Α4 έως και 70 Χ 100 εκ (οριζόντια ή κάθετα). Επίσης, τα έργα μπορεί να είναι
αποτέλεσμα ατομικής ή ομαδικής προσπάθειας.
Η υποβολή των έργων μπορεί να γίνει:
Ψηφιακά (σε πολύ καλή ανάλυση φωτογραφίες των έργων για την καλύτερη αποτύπωσή τους) στο e-mail:
koinofelis – epixeirisi@hotmail.com
ή
με αποστολή σε φυσικό αρχείο στη διεύθυνση:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών – Φιλιατρά 24300 – Υπόψη κ. Φωτεινής Στυλιανού.
Σε κάθε e-mail και στο πίσω μέρος κάθε έργου ή σε ξεχωριστή σελίδα Α4 και θα πρέπει να αναφέρονται
το επώνυμο, το όνομα, η ηλικία και το σχολείο του καλλιτέχνη και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο
και e-mail του γονέα/κηδεμόνα.
2. Να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Επανάσταση του 1821.
Να αναπτύξουν τις απόψεις τους πάνω στο θέμα: «Η γνώση της ιστορίας είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για
να ερμηνεύουμε το παρόν και ο καλύτερος τρόπος για να αναλάβουμε τον ιστορικό μας ρόλο. Ατενίζοντας
την ιστορία ως πηγή γνώσης και έμπνευσης για το μέλλον πώς πιστεύεις ότι μπορούν να επηρεάσουν τη
νέα γενιά τα πρόσωπα και τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης; Αν αντιμετωπίζαμε σήμερα ζήτημα
εθνικής απειλής, μείωσης της εδαφικής μας ακεραιότητας και περιορισμού της ελευθερίας ποια πιστεύεις
ότι θα ήταν η αντίδραση των Ελλήνων»;
Μέσα από αυτή τη διαδικασία στοχεύουμε οι μαθητές να μελετήσουν την ιστορία, να μάθουν να ερευνούν,
να μάθουν να σκέφτονται κριτικά, να συνεργάζονται, να εκφράζονται, να δημιουργούν και να επικοινωνούν.
Ο χρόνος υποβολής των κειμένων ορίζεται μέχρι τις 31 Μαΐου 2021. Στο πρόγραμμα μπορούν να
συμμετέχουν έφηβοι ηλικίας γυμνασίου και λυκείου από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η υποβολή των κειμένων μπορεί να γίνει:
Ψηφιακά στο e-mail: koinofelis-epixeirisi@hotmail.com
ή
με αποστολή σε φυσικό αρχείο στη διεύθυνση:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ 200 ΧΡΟΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Δημοτικό Κατάστημα Φιλιατρών – Φιλιατρά 24300 – Υπόψη κ. Φωτεινής Στυλιανού.
Σε κάθε e-mail και σε ξεχωριστή σελίδα (1η), πριν από την αρχή του κειμένου, θα πρέπει να αναφέρονται
το επώνυμο, το όνομα, η ηλικία και το σχολείο του συμμετέχοντα καθώς και ονοματεπώνυμο, διεύθυνση,
τηλέφωνο και e-mail του γονέα/κηδεμόνα.

Τα έργα ζωγραφικής θα εκτεθούν σε αίθουσα του Δήμου Τριφυλίας. Στα εγκαίνια της έκθεσης, σε
παράλληλη εκδήλωση θα διαβαστούν (από τους ίδιους τους συμμετέχοντες αν το επιθυμούν) οι εκθέσεις
που θα έχουν επιλεγεί από ειδική επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό. Την επιτροπή αυτή
αποτελούν οι φιλόλογοι – εκπαιδευτικοί :
ΝΤΡΟΥΛΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ από το Λύκειο Κυπαρισσίας
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ από το Λύκειο Φιλιατρών
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ από το Λύκειο Γαργαλιάνων
ΤΣΟΥΤΣΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ από το ΕΠΑΛ Κυπαρισσίας
Η συμμετοχή των μαθητών θα είναι χαρά και τιμή μας!
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
«Ελλάδα, Τριφυλία 1821 -2021»
Νικόλαος Φρούσος
Αντιδήμαρχος Τριφυλίας

