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ΘΕΜΑ: «Αναβίωση αρχαίου θεάτρου Τανάγρας» 

   
Η 17η Σεπτεμβρίου 2016 είναι ημέρα ορόσημο για την ιστορία του Δήμου  μας  γιατί 

συνδέεται με την αναβίωση του αρχαίου θεάτρου Τανάγρας. 
Ο Δήμος Τανάγρας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας οργάνωσε 

θεατρική παράσταση εντός του αρχαιολογικού χώρου, με την ευκαιρία της υπογραφής 
της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Τανάγρας και 
συναφών δημοσίων κτιρίων αρχαίας Τανάγρας». 

Η εν λόγω προγραμματική σύμβαση υπεγράφη την 30η Ιουνίου 2016 μεταξύ του 
Δήμου Τανάγρας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Αθλητισμού. 

Η θεατρική παράσταση («Βάκχες» του Ευριπίδη), καλλιτεχνική δημιουργία των 
θεατρικών ομάδων της περιοχής («Δήλια Δρώμενα» Δηλεσίου, «Δημοσθένης Λιάπης» 
Οινοφύτων, «Υρία» Παραλίας Αυλίδας) προσφέρθηκε από τους καλλιτέχνες για τον 
εορτασμό της αναβίωσης του αρχαίου θεάτρου. 

Έπειτα από 2.300 χρόνια σιγής, το αρχαίο θέατρο «αναστήθηκε» ενώ περίπου χίλιοι 
πεντακόσιοι επισκέπτες παρευρέθησαν στον εορτασμό και παρακολούθησαν την 
θεατρική παράσταση. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης 
Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, η Αντιπεριφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φανή Παπαθωμά, η 
προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας κ.  Χαραμή, η προϊσταμένη τμήματος  
Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας κ. 
Καλλιγά,  εκπρόσωποι Δήμων της Βοιωτίας, Ευβοίας και  Αττικής, Δημοτικοί, Τοπικοί  και 
Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  

Για την εκδήλωση απέστειλαν χαιρετισμό ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. 
Αριστείδης Μπαλτάς καθώς και ο Πρόεδρος του Κινήματος Πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» κ. 
Ιωάννης-Σταύρος Μπένος.  

Ο Δήμαρχος Τανάγρας κ. Βασίλης Περγάλιας, ευχαρίστησε τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών 
και πάσης Ελλάδος Κο Ιερώνυμο για την παρουσία του, την Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας 
κα Φανή Παπαθωμά, την Αρχαιολογική Υπηρεσία Βοιωτίας και το Υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού, τον πρώην βουλευτή Βοιωτίας κ. Μιχάλη Γιαννάκη, τους εκπροσώπους 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και Β’ Βαθμού, τους σκηνοθέτες της παράστασης (κ. 



Οικονομίδου και κ. Θεοδώρου) με τους ηθοποιούς, το ΑΤ Σχηματαρίου, την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Οινοφύτων, τους εθελοντές, το  κοινό και όλους όσους 
συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση της εκδήλωσης. 

Ο κ. Περγάλιας, εμφανώς συγκινημένος από την ανταπόκριση του κόσμου σε αυτή 
την ιστορική εκδήλωση, έδωσε το στίγμα της ιστορικής συνέχειας του Δήμου Τανάγρας 
αλλά και του ήθους που χαρακτηρίζει την αυτοδιοικητική πολιτική σκηνή, ευχαριστώντας 
τον τέως Δήμαρχο Τανάγρας κ. Γεωργίου για την παρουσία του στην εκδήλωση. 

Ο κ. Περγάλιας ανέφερε στην ομιλία του: 
«Είναι στιγμές-σαν την αποψινή- που τα λόγια αδυνατούν να εκφράσουν την 
συγκίνηση. 
Έπειτα από 2.300 χρόνια σιγής, το αρχαίο θέατρο αναβιώνει. 
Απόψε  πραγματικά μετέχουμε σε μία ιστορική στιγμή. 
Από αυτό το σημείο τιμάμε το αρχαιοελληνικό παρελθόν μας, την ιστορία μας, 
τις ρίζες μας με τον καλύτερο τρόπο: με το ίδιο το θέατρο! 
Πριν ένα χρόνο η Δημοτική Αρχή ήρθαμε σε επαφή με τον κ. Μπένο  και την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας για να εξετάσουμε την δυνατότητα της 
ανάδειξης αυτού του ιδιαίτερου αρχαιολογικού σημείου. 
Οι συναντήσεις μας, η ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων  και επιστημονικών 
γνώσεων απέδωσαν την προγραμματική σύμβαση η οποία υπεγράφη την 30η 
Ιουνίου 2016 από τον Δήμο Τανάγρας, το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για το έργο με τίτλο: 
«Ανάδειξη αρχαίου θεάτρου Τανάγρας και συναφών δημοσίων κτιρίων αρχαίας 
Τανάγρας». 
Η προγραμματική σύμβαση-προϋπολογισμού 50.000 € χρηματοδοτείται από 
τον Δήμο μας . Σε περίπτωση παράτασης της διάρκειας της σύμβασης κατά δύο 
έτη, σύμφωνα με σχετικό άρθρο του κειμένου της σύμβασης, η 
χρηματοδότηση θα ανανεωθεί με το ποσό των 50.000 €. 
Πιστεύουμε ότι η χρηματοδότηση αυτή είναι η καλύτερη επένδυση στην 
ιστορία του τόπου μας αλλά και στην τουριστική προβολή του Δήμου 
Τανάγρας.  
Ο Δήμος Τανάγρας – όπως αναφέρω σε ανοικτή επιστολή μου προς όλους τους 
Ταναγραίους – είναι ένα ψηφιδωτό πολιτισμού, με ψηφίδες την λαογραφία, 
την παράδοση, τα ήθη και έθιμα, τις γεύσεις του κρασιού, τα «ζωντανά» 
πανηγύρια  αλλά και την αρχαιοελληνική ιστορία. 
Ο  Δήμος μας, δυστυχώς, είναι σήμερα γνωστός σε πανελλήνιο και 
πανευρωπαϊκό επίπεδο ως ο Δήμος του μολυσμένου Ασωπού και της 
περιβαλλοντικής επιβάρυνσης. 
Με στόχο την αποκατάσταση του προβλήματος την 7η Απριλίου 2016 ο Δήμος 
Τανάγρας και η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υπογράψαμε σύμφωνο 
προθέσεων συνεργασίας, για την περιβαλλοντική εξυγίανση της Περιοχής. Η 
απορρύπανση του ποταμού γίνεται πλέον μέρος ενός ολοκληρωμένου 
προγράμματος εξυγίανσης.  
Επίσης, ο Δήμος μας έχει υπογράψει προγραμματική σύμβαση με την ΕΥΔΑΠ 
και το Υπουργείο Περιβάλλοντος για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
υδατικών συστημάτων της περιοχής του Ασωπού. 
Η ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου δεν έρχεται ως αντιστάθμισμα για το 
περιβάλλον, δεν είναι ένα επικοινωνιακό ή πολιτικό - αν θέλετε - τέχνασμα. 



Είναι μέρος του στόχου μας για τον πολιτισμό! Ποιος είναι ο στόχος; Να 
χαράξουμε πολιτιστικές διαδρομές για τον τόπο μας, να «διαβάσουμε» ξανά  
την ιστορία μας μέσα από την τέχνη, μέσα από τις ποιοτικές εκδηλώσεις των 
Συλλόγων και του Δήμου, μέσα από τα ιερά σημεία, όπως είναι αυτό το σημείο! 
Ο Δήμος μας έχει όλα τα πολιτισμικά «εφόδια» για μία σημαντική παρουσία 
στα πολιτισμικά δρώμενα της Ελλάδας και σε δίκτυα πολιτισμού». 
Ο Δήμαρχος, μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του, έκοψε κορδέλα επί της σκηνής, 
κίνηση συμβολική για την αναβίωση - επαναλειτουργία του αρχαίου θεάτρου. 
Η εκδήλωση καλύφθηκε από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Το κοινό, μέσα στην κατανυκτική ατμόσφαιρα του αρχαίου θεάτρου, βίωσε το πνεύμα 
της αρχαιοελληνικής τραγωδίας με τους ηθοποιούς να μας «θυμίζουν» το παρελθόν μας 
και τις ρίζες μας. 
Η πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάδειξη του αρχαίου θεάτρου σε συνεργασία με την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και σε συνάρτηση με την προγραμματική σύμβαση, είναι 
εκπεφρασμένη επιθυμία του Δήμου Τανάγρας. 
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