
ΑΝΑΒΙΩΗ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΣΑΝΑΓΡΑ 

 

 

«Η κρίςθ που περνάει ο πολιτιςμόσ μασ δεν είναι μόνον οικονομικι.  

Είναι βακφτατα πνευματικι.  

Γι’αυτό  θ  επιςτροφι ςτισ ρίηεσ μασ γίνεται ιςτορικι αναγκαιότθτα και κεραπεία. 

Ο Διμοσ Σανάγρασ ζχει ζνα μεγάλο αποτφπωμα τθσ αρχαιότθτασ: το αρχαίο κζατρο! 

Για πρϊτθ φορά, φςτερα από 2.300 χρόνια ςιγισ, ακοφμε τθν φωνι αυτοφ του ιςτορικοφ 

ςθμείου που βρίςκεται ςτουσ πρόποδεσ του υψϊματοσ  «Γριμάδα». 

Ο Διμοσ Σανάγρασ ςυνεργάηεται με τθν Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ και το Τπουργείο 

Πολιτιςμοφ  και τθν 30θ Ιουνίου 2016 υπογράφεται  προγραμματικι  ςφμβαςθ   για το ζργο: 

«Ανάδειξθ αρχαίου κεάτρου και ςυναφϊν δθμοςίων κτιρίων αρχαίασ Σανάγρασ». 

Η Προγραμματικι φμβαςθ είναι το «φιλί τθσ ηωισ» για ζναν αρχαιολογικό χϊρο , που 

κεωρείτο μζχρι ςιμερα ανφπαρκτοσ. 

Με το βλζμμα ςτραμμζνο ςτο αρχαίο κζατρο, προχωράμε ζνα ακόμα βιμα  : 

 προτείνουμε   ςτθν Εφορεία Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ  να εξετάςει τθν δυνατότθτα τθσ 

καλλιτεχνικισ και πολιτιςτικισ  ανάδειξθσ του χϊρου από τον Διμο Σανάγρασ . 

Η Εφορεία Αρχαιοτιτων Βοιωτίασ εξετάηει  και εγκρίνει τθν πρόταςι μασ. 

Η αναβίωςθ του αρχαίου κεάτρου ζχει ιδθ αρχίςει!  

Σρεισ κεατρικζσ ομάδεσ τθσ περιοχισ προςεγγίηουν  το τμιμα πολιτιςμοφ για να 

παρουςιάςουν αφιλοκερδϊσ  τθν καλλιτεχνικι δθμιουργία τουσ. Σισ ευχαριςτοφμε. 

Σθν 17θ επτεμβρίου 2016   ο Διμοσ Σανάγρασ γιορτάηει το αρχαιοελλθνικό  παρελκόν του, 

ςπάηοντασ τθν ςιωπι του αρχαίου κεάτρου!  

Δφο χιλιάδεσ τριακόςια χρόνια μετά   , το κζατρο επιςτρζφει ςτον φυςικό του χϊρο, ςτο 

ςπίτι του και αυτό είναι  γεγονόσ  ιδιαίτερθσ  πολιτιςμικισ ςθμαςίασ για τον τόπο μασ, για 

τθν χϊρα μασ! 



Ο Διμοσ Σανάγρασ είναι ζνα ψθφιδωτό πολιτιςμοφ:  με πλοφςια παράδοςθ, ικθ  και ζκιμα, 

λαογραφία , αρχαιολογικά ευριματα! 

Και είναι χρζοσ μασ να βγάλουμε ςτο φωσ αυτό το ψθφιδωτό !». 

Ο Διμαρχοσ Σανάγρασ 

Βαςίλθσ Περγάλιασ 
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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Προγραμματική ύμβαση για το αρχαίο θέατρο Σανάγρας και οργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 

 

    Σην  30η Ιουνίου 2016 ο Δήμος Σανάγρας , το Τπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Περιφέρεια 

τερεάς Ελλάδας υπέγραψαν Προγραμματική ύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για το έργο: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΑΡΦΑΙΟΤ ΘΕΑΣΡΟΤ ΚΑΙ ΤΝΑΥΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ ΚΣΙΡΙΩΝ ΑΡΦΑΙΑ ΣΑΝΑΓΡΑ». 

    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». Σαυτόχρονα 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.  

    Σο αρχαίο θέατρο Σανάγρας  είναι μνημείο που διαγράφεται  εμφανώς στο φυσικό έδαφος . Έχει δε 

προκαλέσει το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας των ιστορικών /αρχαιολόγων σε πανελλήνιο και 

ευρωπαϊκό επίπεδο. 

    Σο εν λόγω έργο χρηματοδοτείται από τον Δήμο Σανάγρας (50.000 €). 

Η διάρκεια υλοποίησης της Προγραμματικής ύμβασης είναι δύο έτη , με δυνατότητα παράτασης δύο 

επιπλέον ετών. 

    Με την ευκαιρία της έναρξης των εργασιών καθαρισμού-ανασκαφής  του αρχαίου θεάτρου  , ο Δήμος 

Σανάγρας σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας οργανώνει θεατρική παράσταση με το έργο 

«Βάκχες» του Ευριπίδη.  

    Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί την 17η επτεμβρίου 2016 , ημέρα άββατο και ώρα 8:00μμ εντός του 

αρχαιολογικού χώρου του αρχαίου θεάτρου Σανάγρας , με ελεύθερη είσοδο. 

    Η παράσταση είναι δημιουργία των θεατρικών ομάδων της περιοχής («Δήλια  Δρώμενα» /Δηλεσίου, 

«Δημοσθένης Λιάπης» /Οινοφύτων, «Τρία» /Παραλίας Αυλίδος) και προσφέρεται στο πλαίσιο του εορτασμού 

για την αναβίωση του αρχαίου θεάτρου. 

    Ο Δήμος Σανάγρας ευχαριστεί τους καλλιτέχνες για την ευγενική προσφορά τους.   

    Ο Δήμος 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.  

 

 

                                                                                                                           Ο ΔΗΜΑΡΦΟ  

                                                                                                                   ΒΑΙΛΗ ΠΕΡΓΑΛΙΑ  

 



 

 

 

 

 


