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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

«Ενίσχυση των Δήμων για την συντήρηση,  ανάδειξη και αισθητική 

αναβάθμιση Μνημείων αφιερωμένων στην Εθνική Παλιγγενεσία.» 

 

Η σχετική Επίκαιρη Ερώτηση της βουλευτή της Α’ Αθηνών Ν.Δ Φωτεινής 

Πιπιλή προς το Υπουργείο Εσωτερικών έφερε αποτελέσματα δια του αν. Υπουργού 

κ. Στέλιου Πέτσα, στη συζήτησή της στη Βουλή την Παρασκευή 12.2.21 

Ειδικότερα, η βουλευτής, τονίζοντας τη σημασία των εορτασμών για τα 200 

χρόνια από την επανάσταση, επισήμανε πως υπάρχουν διάσπαρτα στη χώρα, μνημεία, 

ανδριάντες, Ηρώα, τοπόσημα, μικρά Μουσεία, τα οποία  πολύ συχνά, έχουν χάσει με 

το πέρασμα του χρόνου την εικόνα που τους αξίζει. Γι’ αυτό και ζήτησε την ενίσχυση 

και την καθοδήγηση, ειδικά των μικρών, ιστορικών Δήμων ώστε να αναβαθμιστούν 

οι τοπικές ενθυμίσεις προς όφελος όλων. 

Ο κ. Πέτσας, ιδιαίτερα θετικός, ευχαρίστησε τη βουλευτή για την Ερώτησή 

της, ανακοινώνοντας πως, εκτός από τον ετήσιο ΚΑΠ, ήδη έχει υπογραφεί απόφαση 

με την οποία κατανεμήθηκε ποσό 24,3 εκατ. ευρώ σε 89 μικρούς Δήμους και για έργα 

που αφορούν στην ανάδειξη μνημείων. 

Συνεχίζοντας, ο αν. Υπουργός τόνισε πως, μέσω του Προγράμματος 

«Αντώνης Τρίσης», υπάρχει ανοιχτή πρόσκληση του ΥΠ .ΕΣ με τίτλο «Ελλάδα 1821-

Ελλάδα 2021» με την οποία καλούνται Δήμοι και Περιφέρειες να υποβάλλουν 

προτάσεις για να ενταχθούν στο πρόγραμμα χρηματοδότησης δράσεων και έργων για 

τον εορτασμό των 200 χρόνων, όπως για τη δημιουργία νέων Μουσείων, την 

ψηφιοποίηση ιστορικών αρχείων κ.α.   Ο συνολικός προϋπολογισμός της 

πρόσκλησης είναι 50 εκατ. ευρώ και οι φορείς μπορούν να υποβάλουν τις προτάσεις 

τους έως 31.3.2021.   

      

"Ενιαίος αισθητικός χαρακτήρας" 

      

Στη δευτερολογία της η Φωτεινή Πιπιλή  έθεσε ένα ακόμη θέμα, αυτό 

της έλλειψης ενιαίας αισθητικής στους ιστορικούς δημόσιους χώρους, ζητώντας τη 

συνδρομή ειδικών, όπως ιστορικών τέχνης και συντηρητών των Εφορειών Νεωτέρων 

Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού για να δοθούν κατευθύνσεις - με δεδομένη τη 

χρηματοδότηση από τον Έλληνα φορολογούμενο - ώστε το αποτέλεσμα να συνάδει 

με τη σημασία των χώρων και να μην αφήνεται στο προσωπικό γούστο των 

εναλλασσόμενων Αρχών.    

      Η πρόταση της βουλευτή έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό  και θα ακολουθήσουν 

σχετικές ανακοινώσεις. 


