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ΘΕΜΑ: « Διεκνισ Μακθτικι υνάντθςθ Αρχαίου Θεάτρου»
ΧΕΣ: 1. Η υπ’αρικμ. πρωτ. 42729/Γ7/29-03-2013 Αιγίδα του Τπουργείου Παιδείασ και
Θρθςκευμάτων, Πολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ
2. Η με αρ.πρωτ. 4117/100.5/Α968/02-04-2014 Αιγίδα Ελλθνικισ Εκνικισ Επιτροπισ για τθν
UNESCO.

Στισ πλαγιζσ του Ολφμπου και ςτο Αρχαίο Θζατρο του Δίου διοργανϊνεται από τθ Διεφκυνςθ
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ – Γραφείο Σχολικϊν Δραςτθριοτιτων θ Διεκνισ Μακθτικι
υνάντθςθ Αρχαίου Θεάτρου, θ οποία ζχει τεκεί υπό τθν Αιγίδα του Υπουργείου Παιδείασ (αρ.πρωτ.
42729/Γ7/29-03-2013)

και

τθσ

Ελλθνικισ

Εκνικισ

Επιτροπισ

για

τθν

UNESCO

(αρ.πρωτ.

4117/100.5/ΑΣ968/02-04-2014), με τίτλο:

Σκηνικοί Αγώνεσ:«Ολφμπια τα εν Δίω»
Οι κεατρικοί αγϊνεσ κα διαρκζςουν εννζα θμζρεσ από τθν Παραςκευι 19 ζωσ και το άββατο 27
επτεμβρίου 2014.

Ο καταξιωμζνοσ πλζον, κεςμόσ αποτελεί αναβίωςθ των αρχαίων αγϊνων κεάτρου που
διεξάγονταν ςτον ίδιο χϊρο, τθν ιερι πόλθ των Μακεδόνων, με τον ίδιο τίτλο και διαρκοφςαν εννζα μζρεσ
όςεσ και οι Πιερίδεσ Μοφςεσ. Κάκε θμζρα κα είναι αφιερωμζνθ ςε μία Μοφςα (Καλλιόπθ, Ευτζρπθ, Κλειϊ,
Ερατϊ, Μελπομζνθ, Πολφμνια, Τερψιχόρθ, Θάλεια, Ουρανία).
Η δράςθ κα διεξαχκεί ςτο ίδιο κζατρο του Δίου, όπου ο Ευριπίδθσ ζγραψε και παρουςίαςε πζντε
ζργα του, κορυφαίο των οποίων είναι οι «Βάκχεσ». Κατά τθν αρχαία ελλθνικι παράδοςθ εδϊ τάφθκε ο
Ευριπίδθσ, ςφμφωνα με επιτάφιο επίγραμμα.

«Χαίρε μελαμπετάλοισ, Ευριπίδη, εν γυάλοιςι Πιερίασ τον αεί νυκτόσ ζχων θάλαμον».
Η κεματικι του μακθτικοφ αυτοφ Φεςτιβάλ περιλαμβάνει ζργα αρχαίου κεάτρου (όχι μόνο
αρχαίου ελλθνικοφ και λατινικοφ δράματοσ) αλλά και άλλων λαών όπωσ αυτό εκφράςτθκε ςε
παλιότερεσ εποχζσ.
Οι Διεκνείσ Μακθτικοί Θεατρικοί Αγϊνεσ ςτουσ πρόποδεσ του Ολφμπου, «Ολφμπια τα εν Δίω» δεν
ζχουν διαγωνιςτικό χαρακτιρα.

κοποί τθσ Μακθτικισ υνάντθςθσ είναι:


Η παρουςίαςθ και θ κατανόθςθ του εκπαιδευτικοφ χαρακτιρα τθσ πρϊιμθσ κεατρικισ τζχνθσ ωσ
πανανκρϊπινθσ ζκφραςθσ.



Η προςζγγιςθ και θ εξοικείωςθ των μακθτϊν με ςθμαντικά κεατρικά κείμενα αρχαίων Ελλινων
και ξζνων ςυγγραφζων.



Η βακφτερθ κατανόθςθ και θ ανταλλαγι διεκνϊσ αναγνωριςμζνων πολιτιςτικϊν και διαχρονικϊν
ιδεϊν και αξιϊν.



Η επικοινωνία και θ γνωριμία με άλλουσ πολιτιςμοφσ και θ ςυμβολι τθσ διαφορετικότθτασ του
κάκε πολιτιςμοφ ςτθ δθμιουργία του παγκόςμιου πολιτιςμοφ.



Η ενκάρρυνςθ των μακθτϊν να αναπτφξουν φιλικζσ ςχζςεισ



Η προϊκθςθ ανταλλαγισ εμπειριϊν μεταξφ των ςχολείων και θ δθμιουργία νζων δεςμϊν



Η καλλιζργεια κεατρικισ παιδείασ για τουσ μακθτζσ και τον πολιτιςμό γενικότερα



Η ανάδειξθ τθσ παγκοςμιότθτασ του αρχαίου ελλθνικοφ κεάτρου και να υπογραμμίςει τθν
παρουςία του ςτο ςιμερα.

Τα ςχολεία που ενδιαφζρονται να ςυμμετάςχουν ςτα «Ολφμπια τα εν Δίω» πρζπει να
αποςτείλουν ςυμπλθρωμζνθ τθ ςυνθμμζνθ διλωςθ ςυμμετοχισ, ταχυδρομικά ι με e-mail, μζχρι
τθν Παραςκευι 30 Μαΐου. Μαηί με τθν αίτθςθ τα ςχολεία κα πρζπει να αποςτείλουν ζνα DVD

διάρκειασ 10΄ λεπτών από τισ πρόβεσ και τρεισ (3) φωτογραφίεσ κακϊσ και μία κατάςταςθ με τα
ονοματεπώνυμα των μακθτών και των υπεφκυνων εκπαιδευτικών για να ςυμπεριλθφκοφν ςτο
πρόγραμμα που κα εκδοκεί, ςτθ διεφκυνςθ:
Διεφκυνςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ
Γραφείο Καινοτόμων Δράςεων
Π.Σςαλδάρθ 8
Σ.Κ. 60 100 Κατερίνθ
E-mail: politistika@dide.pie.sch.gr
Σθλζφωνα επικοινωνίασ: (+0030) 2351046965 και (+0030) 2351046952
Φαξ: (+0030) 23510 49910
Ιςτοςελίδα: http://dide.pie.sch.gr/politistika

Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κα αποςταλεί πρόγραμμα παραςτάςεων των ςχολείων
που διλωςαν ςυμμετοχι.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ
1. Οι κεατρικζσ ομάδεσ πρζπει αποκλειςτικά να αποτελοφνται από μακθτζσ.
2. Κάκε ομάδα κα ςυνοδεφεται από ανάλογο αρικμό εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτόσ ορίηεται από τθ
ςχετικι νομοκεςία (ΥΑ 129287/Γ2/10-11-2011, ΦΕΚ 2769, τ. Β’, Κεφ. Βϋ).
3. Το ζργο τθσ μακθτικισ κεατρικισ ομάδασ μπορεί να είναι ζργο τθσ τοπικισ παράδοςθσ από όπου
προζρχεται θ κεατρικι ομάδα. (Στθν περίπτωςθ αυτι πρζπει να αποςταλοφν ςτοιχεία του ζργου).
4. Τα ζργα πρζπει να είναι κανονικισ διάρκειασ (50-80ϋ).
5. Κάκε κεατρικι ομάδα λαμβάνει μζροσ ςτουσ Σκθνικοφσ Αγϊνεσ μόνο με ζνα ζργο.
6. Τα ζξοδα ςυμμετοχισ επιβαρφνουν τθν κάκε ομάδα (διαμονι-διατροφι-μετακίνθςθ).
7. Η μετακίνθςθ των κεατρικϊν ομάδων που προζρχονται από ξζνεσ χϊρεσ, από το ξενοδοχείο ςτο
αρχαίο κζατρο του Δίου και επιςτροφι κακϊσ και από το αεροδρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ τθσ
Θεςςαλονίκθσ ςτο ξενοδοχείο και επιςτροφι, κα γίνονται με δαπάνθ των διοργανωτών, εφόςον
δεν ζχουν μζςο μετακίνθςθσ.
8. Επιτρζπονται μόνον μεταφερόμενα μικροφ μεγζκουσ ςκθνικά (όχι πλαίςια κλπ)
9. Στο τζλοσ τθσ παράςταςθσ κα απονεμθκοφν αναμνθςτικζσ πλακζτεσ και Ζπαινοι ςυμμετοχισ ςτουσ
ςυμμετζχοντεσ.

10. Σε περίπτωςθ που κατατεκοφν περιςςότερεσ από τον προβλεπόμενο αρικμό ςυμμετοχζσ, κα γίνει
επιλογι των παραςτάςεων που κα λάβουν μζροσ από αρμόδια κριτικι επιτροπι.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων δίνεται θ δυνατότθτα ςτουσ μακθτζσ να επιςκεφκοφν
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, όπωσ τθν αρχαία Πφδνα, το νεολικικό οικιςμό του Μακρυγιάλου και τθν αρχαία
Λείβθκρα, τθν πόλθ του Ορφζα. Ακόμθ, να επιςκεφκοφν το Μοναςτιρι τθσ Παναγίασ ςτθν Πζτρα, το παλιό
και νζο Μοναςτιρι του Αγ.Διονυςίου, τθν Εκκλθςία Κοιμιςεωσ τθσ Θεοτόκου και το Μοναςτιρι του Οςίου
Εφραίμ ςτθν Κονταριϊτιςςα.
Επίςθσ, ςτο πλαίςιο των εκδθλϊςεων, κα ζχουν τθν ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεισ και
εμπειρίεσ με μακθτζσ από όλεσ τισ γωνιζσ τθσ γθσ και εφόςον το επικυμοφν να ξεναγθκοφν ςε όλθ τθν
Κεντρικι Μακεδονία (αρχαιολογικό χϊρο Βεργίνασ, αρχαιολογικό χϊρο Πζλλασ, Περιπατθτικι Σχολι
Αριςτοτζλθ ςτθν Αρχαία Μίεηα, Σπιλαιο Αλιςτράτθσ Σερρϊν, Αρχαία Όλυνκο Χαλκιδικισ, Σπιλαιο
Πετραλϊνων Χαλκιδικισ, Βυηαντινά Μνθμεία Θεςςαλονίκθσ, Μουςείο Φυςικισ Ιςτορίασ Αξιοφπολθσ).
Τζλοσ, κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλεσ πολιτιςτικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ θ παρουςίαςθ
παραδοςιακϊν δρϊμενων τθσ Μακεδονίασ, θ διδαςκαλία ελλθνικϊν παραδοςιακϊν χορϊν και Ημερίδα
Αρχαίου Θεάτρου από ζμπειρουσ και καταξιωμζνουσ θκοποιοφσ.
Παρακαλοφμε οι Διευκφντριεσ και οι Διευκυντζσ των χολικών Μονάδων να ενθμερώςουν τουσ
εκπαιδευτικοφσ των ςχολείων.

Η Τπεφκυνθ Γραφείου Καινοτόμων
Δράςεων Πιερίασ

Μυράντα Παππά

υνθμμζνα:
Διλωςθ ςυμμετοχισ

Ο Διευκυντισ τθσ Διεφκυνςθσ
Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Πιερίασ

Δρ. Ιωάννθσ Καηταρίδθσ

