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ΘΕΜΑ: «Προγραµµατική Σύµβαση για το αρχαίο θέατρο Τανάγρας και οργάνωση 
πολιτιστικής εκδήλωσης» 

 

Την  30η Ιουνίου 2016 ο ∆ήµος Τανάγρας, το Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και η 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπέγραψαν Προγραµµατική Σύµβαση Πολιτισµικής Ανάπτυξης για το 
έργο: «ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΤΑΝΑΓΡΑΣ». 
  Η Προγραµµατική σύµβαση περιγράφει το έργο ως εξής: καθαρισµός, αποτύπωση και 
ανάδειξη της θέσης του αρχαίου θεάτρου, το οποίο βρίσκεται στους πρόποδες του υψώµατος 
«Γριµάδα». Ταυτόχρονα µε τις εργασίες στο θέατρο θα πραγµατοποιηθεί καθαρισµός και 
αποτύπωση δηµοσίων κτιρίων που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του θεάτρου, καθώς αυτό 
δεν αποτελούσε µεµονωµένο κτίσµα αναψυχής, αλλά τµήµα λατρευτικής θέσης µε ναούς και 
δηµόσια αρχιτεκτονήµατα στο στενό περιβάλλον του.  
  Το αρχαίο θέατρο Τανάγρας  είναι µνηµείο που διαγράφεται  εµφανώς στο 
φυσικό έδαφος. Έχει δε προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακαδηµαϊκής κοινότητας των 
ιστορικών /αρχαιολόγων σε πανελλήνιο και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Το εν λόγω έργο χρηµατοδοτείται από τον ∆ήµο Τανάγρας (50.000 €). 
Η διάρκεια υλοποίησης της Προγραµµατικής Σύµβασης είναι δύο έτη, µε δυνατότητα 

παράτασης δύο επιπλέον ετών. 
Με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών καθαρισµού-ανασκαφής του 

αρχαίου θεάτρου , ο ∆ήµος Τανάγρας σε συνεργασία µε την Εφορεία Αρχαιοτήτων 
Βοιωτίας οργανώνει θεατρική παράσταση µε το έργο «Βάκχες» του Ευριπίδη.  

Η παράσταση θα πραγµατοποιηθεί την 17η Σεπτεµβρίου 2016, ηµέρα Σάββατο και 
ώρα 8:00µµ εντός του αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου θεάτρου Τανάγρας, µε 
ελεύθερη είσοδο. 

Η παράσταση είναι δηµιουργία των θεατρικών οµάδων της περιοχής («∆ήλια  
∆ρώµενα» / (∆ηλεσίου, «∆ηµοσθένης Λιάπης» / Οινοφύτων, «Υρία» / Παραλίας 
Αυλίδος) και προσφέρεται στο πλαίσιο του εορτασµού για την αναβίωση του αρχαίου 
θεάτρου. 

Ο ∆ήµος Τανάγρας ευχαριστεί τους καλλιτέχνες για την ευγενική προσφορά τους.   
Ο ∆ήµος µας, µε την υπογραφή της προγραµµατικής  σύµβασης, τιµά το ιστορικό όνοµά 

του, τιµά τις ρίζες του που φθάνουν στα βάθη της αρχαιότητας. 
Η πολιτιστική εκδήλωση είναι έκφραση σεβασµού προς το ιστορικό παρελθόν µας και µας 

γεµίζει συγκίνηση, καθώς το σπουδαίο αυτό µνηµείο «µιλά» µέσα από την γη κι εµείς ακούµε 
σήµερα την φωνή του ,έπειτα από 2.300 χρόνια σιγής. 



Η παρουσία σας λοιπόν θα συµβάλει ιδιαίτερα σε ένα γεγονός πολιτισµικής σηµασίας για 
τον τόπο µας, σε ένα γεγονός που λαµβάνει υπερτοπικό χαρακτήρα από αυτήν την 
οικουµενικότητα του αρχαίου ελληνικού θεάτρου.  
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