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ΘΔΜΑ: «Δκδήλωζη ζηο Απχαίο Θέαηπο Σανάγπαρ»
Γηα δεύηεξε ζπλερόκελε ρξνληά, ην Σάββαην 16 Σεπηεκβξίνπ 2017, ην Αξραίν
Θέαηξν Ταλάγξαο δσληάλεςε μαλά. Πξηλ από έλαλ αθξηβώο ρξόλν, γηα πξώηε θνξά κεηά
από 2.300 ρξόληα, παξαθνινπζήζακε ζην Αξραίν Θέαηξν Ταλάγξαο ηελ Τξαγσδία
«Βάθρεο» ηνπ Δπξηπίδε, κε ηελ νπνία, κε ζπκβνιηθό ηξόπν, μεθηλνύζε ν Γήκνο Ταλάγξαο
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Φέηνο,
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ρξόλν
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παξαθνινπζήζακε ην Φνξόδξακα «Ήκνπλ θη εγώ εθεί», από ηε Θεαηξηθή Οκάδα «Γήιηα
Γξώκελα» Γειεζίνπ θαη ηελ Τξαγσδία ηνπ Δπξηπίδε «Κξήηεο» από ηελ νκάδα Τέρλεο θαη
Φνξνύ «Αηξαπόο» .
Η ζησπή 2.300 ρξόλσλ ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ έζπαζε μαλά. Η επηζηξνθή ζηηο
ξίδεο καο, αλαγθαία όζν πνηέ, άλνημε δηάπιαηα ηηο πόξηεο ζηελ αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ
Θεάηξνπ κε ζηόρν λα γίλεη θέληξν Πνιηηηζκνύ, κλήκεο αιιά θαη αθεηεξία έκπλεπζεο
θαη δεκηνπξγίαο.
Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο θ. Βαζίληρ Πεπγάλιαρ, εκθαλώο ζπγθηλεκέλνο από ηελ
πνξεία ηνπ εγρεηξήκαηνο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ, αλέθεξε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο νκηιίαο ηνπ: «Έλα ρξόλν πξηλ, ζ απηόλ ηνλ ηεξό ρώξν, μεθηλήζακε όινη καδί

έλα ηαμίδη. Έλα ηαμίδη κε πξννξηζκό ηελ ηζηνξία καο θαη ζηόρν λα δήζνπκε κνλαδηθέο
ζηηγκέο, γλσξίδνληαο ηνλ πνιηηηζκό καο. Απηόο ν ρώξνο θηινδνμνύκε λα αλαδεηρζεί σο
έλα πνιηηηζηηθόο πλεύκνλαο θαη πξννξηζκόο γηα ηελ Βνησηία, ηελ Διιάδα καο θαη όρη
κόλν. Πεπνίζεζε όισλ καο ζην Γήκν Ταλάγξαο είλαη όηη ν πνιηηηζκόο δελ είλαη
πνιπηέιεηα αιιά απνηειεί επέλδπζε θαη θιεξνλνκηά γηα ηηο επόκελεο γεληέο. Φξένο καο

είλαη απηόλ ηνλ πνιηηηζκό πνπ επέδεζε ηόζεο ρηιηάδεο ρξόληα λα ζπλερίζνπκε λα ηνλ
θξαηάκε δσληαλό θαη εκείο νη Ταλαγξαίνη απόγνλνη, λα θάλνπκε γλσζηά ζε όινπο ηα
κπζηηθά θαη ηνπο ζεζαπξνύο ηεο Ταλαγξατθήο γεο. Σηα πιαίζηα απηνύ ηνπ ρξένπο, κε ηε
ζηήξημε ηεο εθνξίαο αξραηνηήησλ Βνησηίαο θαη όισλ ησλ ζπλαξκόδησλ θνξέσλ, ηνπ
Υπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη ηεο Πεξηθέξεηαο Σηεξεάο Διιάδαο, ππνγξάςακε πέξζη, ην
2016, ηελ πξνγξακκαηηθή ζύκβαζε γηα ην έξγν «Αλάδεημεο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ
Ταλάγξαο» ην νπνίν θαη ν Γήκνο Ταλάγξαο ρξεκαηνδόηεζε κε 50.000€ θαη ζα ζπλερίζεη
ηελ ρξεκαηνδόηεζε κε άιια 50.000€»
Ο Γήκαξρνο Ταλάγξαο ζε απηό ην ζεκείν επραξίζηεζε ηνλ αλαπιεξσηή ππνπξγό
Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο θ. Αιέμε Φαξίηζε γηα ηε ζεκαληηθή ζπκβνιή ηνπ ζην όιν
εγρείξεκα ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ θαη αλαθνίλσζε όηη ν ππνπξγόο ζα ρξεκαηνδνηήζεη ην
έξγν ηεο αλαζθαθήο ηνπ Αξραίνπ Θεάηξνπ κε ην πνζό ησλ 400 ρηιηάδσλ επξώ. Απηό
ζεκαίλεη όηη νη αλαζθαθέο ζα κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ κε γνξγνύο ξπζκνύο ώζηε λα
έξζνπλ ζην θσο αθόκε πην ζεκαληηθά επξήκαηα.
Σηε ζπλέρεηα ν Γήκαξρνο επραξίζηεζε ηε ζεαηξηθή νκάδα Γήιηα Γξώκελα
Γειεζίνπ θαη ηελ νκάδα Τέρλεο θαη Φνξνύ Άηξαπνο γηα ηελ αθηινθεξδή πξνζθνξά ηεο
ηέρλεο ηνπο θαη θιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ, αλέθεξε: «Σηνλ αξραίν Διιεληθό πνιηηηζκό

εκπεξηέρνληαη αμίεο θαη ηδαληθά πνπ ππήξραλ εδώ θαη ρηιηάδεο ρξόληα θαη ζα ζπλερίζνπλ
λα ππάξρνπλ αηώληα, πέξα θαη πάλσ από ηνλ θαζέλα από εκάο. Η αλαβίσζε ηνπ αξραίνπ
δξάκαηνο εδώ θαη 150 ρξόληα πξνζθέξεη πλεπκαηηθή θαιιηέξγεηα αιιά θπξίσο βνεζνύζε
θαη εμαθνινπζεί λα βνεζά ζε θάηη πνπ έρνπκε κεγάιε αλάγθε ζήκεξα. Σηελ ηόλσζε ηεο
ζπλείδεζεο ηεο Διιεληθήο καο ηαπηόηεηαο κέζα από ηε ζύλδεζε ηεο κε ην αξραίν καο
παξειζόλ. Σαο επραξηζηώ ινηπόλ πνπ βξίζθεζηε εδώ ζήκεξα. Θέισ λα μέξεηε όηη όινη
καδί απηή ηελ ώξα ζπκκεηέρνπκε ζε κηα εθδήισζε ηηκήο ησλ πξνγόλσλ καο, ηεο
ηζηνξίαο καο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ καο. Καη πξέπεη λα ληώζνπκε πνιύ ππεξήθαλνη γη’
απηό.»
Η θα Αλεξάνδπα Υαπαμή, αξραηνιόγνο θαη πξντζηακέλε ηεο ΔΦΑ Βνησηίαο,
ππό ηε δηεύζπλζε ηεο νπνίαο δηεμάγνληαη νη αλαζθαθέο ζην Αξραίν Θέαηξν Ταλάγξαο,
ζην ζύληνκν ραηξεηηζκό ηεο αλέθεξε όηη «Ήδε ππνγξάθηεθε ε δεύηεξε πξνγξακκαηηθή

ζύκβαζε γηα ηε ζπλέρηζε ησλ αλαζθαθώλ θαη ηα επξήκαηα πνπ ζα έξζνπλ ζην θσο ζα
είλαη εμίζνπ ζεκαληηθά θαη ζα ζπκπιεξώζνπλ ηα όζα ήδε έρνπλ βξεζεί ηνλ

πξνεγνύκελν ρξόλν. Δίλαη πνιύ ζεκαληηθό λα έξρνληαη όινη απηνί νη ζεαηξηθνί ζύιινγνη
λα δίλνπλ απηέο ηηο ηόζν ζεκαληηθέο παξαζηάζεηο.»
Αθνινύζεζαλ νη 2 ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, ην ζπληνληζκό ηνλ νπνίσλ είρε
αλαιάβεη ε Κα Διέλε Οηθνλνκίδνπ. Καη νη δύν παξαζηάζεηο ήηαλ εθπιεθηηθέο,
απνδεηθλύνληαο όηη νη κηθξέο ζεαηξηθέο νκάδεο δεκηνπξγνύλ πςεινύ επηπέδνπ
πνιηηηζηηθά δξώκελα πνπ αθήλνπλ απόιπηα ηθαλνπνηεκέλνπο ηνπο ζεαηέο. Απηό έπξαμαλ
θαη νη δύν ζεαηξηθέο νκάδεο, νη νπνίεο απέζπαζαλ ηα θνιαθεπηηθά ζρόιηα όζσλ αλέβεθαλ
κέρξη ηνλ ρώξν ηνπ ζεάηξνπ γηα λα ηηο απνιαύζνπλ.
Τν θνηλό, κέζα ζηελ θαηαλπθηηθή αηκόζθαηξα ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ, βίσζε ην
πλεύκα ηεο αξραηνειιεληθήο ηξαγσδίαο κε ηνπο εζνπνηνύο λα καο «ζπκίδνπλ» ην
παξειζόλ καο θαη ηηο ξίδεο καο. Άπαληεο απνρώξεζαλ ηθαλνπνηεκέλνη από ηελ εθδήισζε
θαη αλαλέσζαλ ην ξαληεβνύ γηα ηελ επόκελε εθδήισζε ζηνλ ηεξό απηό ρώξν

