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 ΠΡΑΘΣΗΘΟ  13ο/ 01-07-2019 

Ππλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ Κεζζήλεο 

Απιθμόρ Απόθαζηρ 340/2019 

 

Πεπίλητη 

«Έγθξηζε πξνθήξπμεο 9νπ Γηεζλνύο 

Λεαληθνύ Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο. 

Αξραία Κεζζήλε 2020» 

 
Πην Γεκνηηθό θαη/κα ζήκεξα ζηηο 01-07-2019 εκέξα Γεςηέπα & ώξα 13.30, 

ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό Ππκβνύιην Γήκνπ Κεζζήλεο, κεηά ηελ ππ’ αξηζ 

11421/27-06-2019 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Ξξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε ζε 

θαζέλα από ηνπο Ππκβνύινπο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ λ. 3852/2010. 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε κε ηελ παξνπζία ησλ 

Ππκβνύισλ:  

 

1. ΑΛΑΓΛΩΠΡΝΞΝΙΝΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ 

2. ΓΔΩΟΓΑΘΝΞΝΙΝΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

3. ΘΑΟΓΖΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

4. ΘΝΡΡΑΟΗΓΖΠ  ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

5. ΘΟΑΠΠΑΘΝΞΝΙΝΠ  ΠΞΟΗΓΩΛ 

6. ΚΞΝΟΗΘΑΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

7. ΜΔΛΝΓΗΑΛΛΖΠ  ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

8. ΡΟΑΘΑΠ ΑΛΓΟΔΑΠ  

9. ΡΠΑΚΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

10. ΡΠΔΟΞΔΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ  

11. ΣΝΛΓΟΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

 

12. ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ  ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

13. ΒΙΑΣΝΓΖΚΖΡΟΝΞΝΙΝΠ   

ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ    

14. ΓΑΙΗΑΡΠΝΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

15. ΓΗΑΛΛΝΞΝΙΝΠ  ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ   

16. ΓΑΒΗΙΙΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

17. ΞΑΞΑΓΔΩΟΓΗΝ  ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ   

18. ΓΟΝΠΝΕΑΘΝΠ  ΓΔΩΟΓΗΝΠ 

19. ΣΟΗΠΡΝΦΗΙΝΞΝΙΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

 

Οι καηυηέπυ Γημοηικοί ύμβοςλοι δεν πποζήλθαν αλ & λόκηκα 

εθιήζεζαλ. 

 

1. ΙΟΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

2. ΚΠΡΟΗΩΡΖ ΓΗΑΛΛΝΙΑ 

3. ΛΗΘΝΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΡΩΛΗΝΠ 

4. ΜΑΟΣΑΘΝΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

5. ΞΑΛΑΓΝΞΝΙΝ –ΚΞΟΑΘΝΚΑΡΠΝ 

ΓΔΩΟΓΗΑ   

6. ΞΔΡΟΝΞΝΙΝΠ ΖΙΗΑΠ  

7. ΣΟΗΠΡΝΞΝΙΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

 

8. ΞΑΞΑΓΝΞΝΙΝΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

9. ΡΠΔΙΗΝ-ΚΝΟΝΦΑ ΔΙΔΛΖ 

10. ΦΘΗΟΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

11. ΑΙΔΒΗΕΝΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  

12. ΑΞΝΠΡΝΙΝΞΝΙΝΠ 

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

13. ΑΓΑΚΝΞΝΙΝΠ  ΑΟΗΠΡΝΚΔΛΖΠ  

14. ΞΝΙΝΞΝΙΝΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ  

 

Πηε ζπλεδξίαζε θαιέζηεθαλ νη Ξξόεδξνη/Ξάξεδξνη όισλ ησλ 

Γεκνηηθώλ/Ρνπηθώλ Θνηλνηήησλ Γήκνπ Κεζζήλεο. 

 

Δπίζεο, παξαβξέζεθε θαη ν Γήκαξρνο θ.  Ρζώλεο Γεώξγηνο  

 
Έηζη κε λόκηκε απαξηία εθόζνλ από ηα 33 μέλη ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

είναι παπόνηα  19, δειαδή ην κηζό πιένλ έλα ηνπ όινπ αξηζκνύ απηώλ, ην 

Ππκβνύιην αξρίδεη ηε ζπδήηεζε. 
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Ν Ξξόεδξνο  γηα ην 24ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  είπε: 

 
Ππόεδπορ: Θύξηνη ζπλάδειθνη από ηελ Γ/λζε  Θνηλσληθώλ πεξεζηώλ & 

Θνηλσληθήο Αιιειεγγύε, Ρκήκα Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Λέαο Γεληάο & 

Απαζρόιεζεο καο θαηαζέηνπλ ηελ θάησζη πξνθήξπμε ηνπ «9νπ Γηεζλνύο Λεαληθνύ 

Φεζηηβάι Αξραίνπ δξάκαηνο. Αξραία Κεζζήλε 2020» ε νπνία ζπγθξνηείηαη ζε δύν 

κέξε: 

 

Ρν Α κέξνο απεπζύλεηαη ζε Πρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.  

Ρν Β κέξνο απεπζύλεηαη ζε  Πρνιέο ηεο Ρξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο,  εηδηθόηεξα  ησλ  

λεαληθώλ εξαζηηερληθώλ Θεαηξηθώλ νκάδσλ Ξαλεπηζηεκίσλ, Θνιιεγίσλ,  Θεαηξηθώλ 

ζρνιείσλ, Ηλζηηηνύησλ θαη Ππιιόγσλ ηεο Διιάδαο θαη άιισλ ρσξώλ ηνπ εμσηεξηθνύ. 

 

ΚΔΡΟ Α  

 

Πποκήπςξη 

«9ος Γιεθνούρ Λεανικού Φεζηιβάλ Απσαίος Γπάμαηορ. Απσαία 

Κεζζήνη 2020» 

 

Για ηιρ θεαηπικέρ ομάδερ ηυν ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ 

Δκπαίδεςζηρ 

 

Ν Γήκνο Κεζζήλεο δηνξγαλώλεη από 5 Καΐος έυρ 14 Καΐος  2020 ην 

«9ο Γιεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρταίοσ Γράματος. Αρταία Μεσσήνη 

2020» ζην Απσαίο Θέαηπο Κεζζήνηρ.   

Ρν θεζηηβάι επηθεληξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε έξγσλ αξραίνπ ειιεληθνύ ή 

ιαηηληθνύ δξάκαηνο (ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο), δελ έρεη δηαγσληζηηθό ραξαθηήξα θαη 

ζθνπόο ηνπ είλαη ε νπζηαζηηθή – βησκαηηθή επαθή ησλ λέσλ κε ην αξραίν δξάκα 

θαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην θεζηηβάι έρνπλ νη 

ζεαηξηθέο νκάδεο ηυν ζσολείυν Γεςηεποβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ. Θάζε ζεαηξηθή 

νκάδα, πνπ ζα απαξηίδεηαη αποκλειζηικά από μαθηηέρ, δελ πξέπεη λα μεπεξλά 

ηα 25 άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ). Ζ ππνβνιή 

ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο: 

 

Α` ΦΑΖ: 

ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΙ 
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Νη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην «9ο Γιεθνές 

Νεανικό Φεστιβάλ Αρταίοσ Γράματος. Αρταία Μεσσήνη 2020»  πξέπεη λα 

εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο μέσπι ηην Παπαζκεςή  29 Λοεμβπίος 2019. 

Γη` απηό πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ηξία (3) ένηςπα:  

1.Αίτηση Σσμμετοτής  

2.Βασικές πληρουορίες για το έργο  

3.Βεβαίωση  

ηα νπνία νη ελδηαθεξόκελεο ζεαηξηθέο νκάδεο κπνξνύλ λα ηα θαηεβάζνπλ από ηνπο 

ηζηόηνπνπο: http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ ή 

http://ancientmessenefestival.messini.gr/  (θάθεινο: ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ/TERMS 

OF PARTICIPATION). 

Ρα ζπκπιεξσκέλα απηά έληππα λα απνζηαινύλ:  

α) ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε:  

Γήκνο Κεζζήλεο  

Γ/ζε: Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Θνηλσληθώλ πνζέζεσλ  

Ρκήκα: Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ , Λέαο Γεληάο & Απαζρόιεζεο  

Νδόο Γεκάξρνπ Ξαύινπ Ξησρνύ  

Ρ.Θ. 24200, Κεζζήλε  

β) ειεθηξνληθά ζηηο δηεπζύλζεηο: xathanasopoulou@messini.gr  –  

edre@messini.gr Σηλέθυνα επικοινυνίαρ: (+30)27223 60116 (θα Σξηζηίλα 

Αζαλαζνπνύινπ) (+30)27223 60148 (θα Δπγελία Ληξέ). 

 

ΟΡΟΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

 

Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην θεζηηβάι ζεκαίλεη θαη απνδνρή ησλ παξαθάησ 

όξσλ ηεο δηνξγάλσζεο:   

 

 Νη ζεαηξηθέο νκάδεο πξέπεη λα απνηεινύληαη απνθιεηζηηθά από μαθηηέρ. 

 Θάζε ζεαηξηθή νκάδα ιακβάλεη κέξνο ζην θεζηηβάι κόλν κε έλα έξγν, 

ππυηόηςπο και όσι διαζκεςαζμένο.  

 Ρν έξγν πξέπεη λα είλαη θαλνληθήο δηάξθεηαο (από 50΄ έυρ 70΄ λεπηά ηο 

μέγιζηο). 

 Νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα πινπνηνύληαη εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

σξαξίνπ. 

 Ζ κνπζηθή θάζε παξάζηαζεο κπνξεί λα είλαη ερνγξαθεκέλε (ζε audio CD). 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε κνπζηθή είλαη «δσληαλή» από νξρήζηξα, δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο νξρήζηξαο λα ζπλδεζνύλ ζε εληζρπηή. 

 Πην ρώξν ηεο παξάζηαζεο ζα ππάξρεη κία απιή κηθξνθσληθή θαη ερεηηθή 

εγθαηάζηαζε κε CD Player. 

http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/
http://ancientmessenefestival.messini.gr/
mailto:xathanasopoulou@messini.gr
mailto:edre@messini.gr
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 Ρα όπνηα ζθεληθά ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα είλαη 

ειαθξέο – ιπόκελεο, κηθξέο θαη εύθνιν-κεηαθεξόκελεο θαηαζθεπέο. Θαλέλα 

ζθεληθό δελ ζα ζηεξηρηεί ή ηνπνζεηεζεί ζην κλεκείν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. 

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππξνηερλήκαηα, θαπλνγόλα, θσηνβνιίδεο θαη 

γεληθά εύθιεθηα πιηθά θαζώο θαη ε αθή θεξηώλ θαη ππξζώλ. 

 Γελ ζα γίλεη ρξήζε θαη ξίςε, γηα εηδηθά ζθελνζεηηθά ηερλάζκαηα, πιηθώλ 

πνπ είλαη δύζθνιν λα πεξηζπιιέγνπλ, όπσο είλαη π.ρ. ην θειηδόι, ν 

ραξηνπόιεκνο θ.ιπ.  

 Νη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ πξόβεο ζα πξέπεη λα 

έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε  ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θ’ 

λα αθνινπζνύλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 

 Σα έξοδα μεηακίνηζηρ επιβαπύνοςν ηην κάθε θεαηπική ομάδα. 

 Νη δηνξγαλσηέο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηακνλή ησλ κειώλ ησλ ζεαηξηθώλ 

νκάδσλ ηνπιάρηζηνλ 1 δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλό θαη έλα γεύκα.  

 Νη επηπιένλ παξνρέο ζηηο Θεαηξηθέο νκάδεο ζα εμαξηεζνύλ α) από ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ ζπλνιηθά  β) από ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ 

ζεαηξηθώλ νκάδσλ ρσξώλ  ηνπ εμσηεξηθνύ γ) από ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πξνέιεπζεο θαη ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε (λεζησηηθέο, απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θα.) 

 Πηηο ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Φεζηηβάι ζα απνλεκεζεί 

Έπαηλνο Ππκκεηνρήο.  

 

 

ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΙΟΓΖ ΣΩΛ ΘΔΑΣΡΗΘΩΛ ΔΡΓΩΛ 

 

Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο Θεαηξηθώλ Έξγσλ ζα απαξηίδεηαη από αλζξώπνπο ηνπ 

ζεαηξηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρώξνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ 

Γ.Π. Κεζζήλεο. Ζ επηηξνπή  ζα επηιέμεη ηα έξγα πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ ζην 

θεζηηβάι, κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 Ξνηόηεηα θαη νξζόηεηα ηεο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ ησλ ππνθξηηώλ. 

 Ύπαξμε ή κε ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο θαη ζπλύπαξμεο ησλ ππνθξηηώλ ζηε 

ζθελή.  

 Ύπαξμε ή κε ηεο δξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζησπήο. 

 Ξαξνπζία ηνπ Σνξνύ θαη ηνπ θαηά πόζν απηόο ραξαθηεξίδεηαη από 

δξακαηηθό ήζνο θαη αηζζεηηθή ιηηόηεηα. 

 Πθελνζεζία πνπ αθνινπζεί θαη αλαδεηθλύεη ην θείκελν, ρσξίο λα γίλνληαη 

απζαίξεηεο παξεκβάζεηο ή ππεξβνιέο (όρη δειαδή παζεηηθέο κηκήζεηο θαη 

αληηγξαθέο άιισλ παξαζηάζεσλ). 
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Β΄ΦΑΖ: 

ΟΡΗΣΗΘΖ ΑΗΣΖΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΙ 

 

Όπνηα ζεαηξηθή νκάδα επηζπκεί λα ιάβεη  κέξνο ζην θεζηηβάι πξέπεη κέρξη ηε 

Γεςηέπα 20 Ηανοςαπίος 2020 (ζθξαγίδα Ραρπδξνκείνπ) λα απνζηείιεη 

ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε:  

Γήμορ Κεζζήνηρ  

Γ/ζη: Θοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ & Θοινυνικών Τποθέζευν  

Σμήμα: Πολιηιζμού, Αθληηιζμού, Λέαρ Γενιάρ & Απαζσόληζηρ  

Γημάπσος Παύλος Πηυσού  

Σ.Θ. 24200 Κεζζήνη  

 

Α)  Γύν (2) CD ή DVD πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:  

1. Απόζπαζκα 15’ ιεπηώλ δηάξθεηαο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε (αλ έρεη 

παξνπζηαζηεί). Πην ςεθηαθό αξρείν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε 

απνζπάζκαηα από όιεο ηηο ζθελέο/επεηζόδηα θαη ρνξηθά ηνπ έξγνπ. 

2. Γέθα (10) ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε, 

πςειήο αλάιπζεο (300 dpi) 

3. Κία (01) πξόζθαηε ςεθηαθή θσηνγξαθία όιεο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο. 

 

Β) Ρν έληππν «ΒΔΒΑΗΩΖ» κε ηα νξηζηηθά νλνκαηεπώλπκα θαη ηελ ηδηόηεηα όισλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο.  

 

Γ) Ρν απόζπαζκα 15’ ιεπηώλ δηάξθεηαο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε λα ζηαιεί 

θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο  online δσξεάλ εθαξκνγήο wetransfer: 

https://wetransfer.com/ .  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζύλεηε ηα 

εξσηήκαηα ζαο ζηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: 

xathanasopoulou@messini.gr – edre@messini.gr . 

 

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΟΡΗΣΗΘΖ ΔΠΗΙΟΓΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΘΔΑΣΡΗΘΩΛ 

ΟΚΑΓΩΛ 

 

Νη ζεαηξηθέο νκάδεο, πνπ ζα επηιεγνύλ, ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

από  24 Ηανοςαπίος μέσπι και 31 Ηανοςαπίος 2020 

 Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο, εληόο  δύν εκεξώλ ζα 

ελεκεξσζνύλ νη επηιαρνύζεο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο Θεαηξηθέο νκάδεο έσο 11 

Φεβποςαπίος 2020. 

https://wetransfer.com/
mailto:xathanasopoulou@messini.gr%20-
mailto:edre@messini.gr
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Όιεο νη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ νξηζηηθά, ζα πξέπεη λα 

πξνζθνκίζνπλ ζηε γξακκαηεία ηνπ Φεζηηβάι, ηνπιάρηζηνλ κία εκέξα πξηλ ηελ 

παξάζηαζε, ηα έληππα δειώζεσλ ζπλαίλεζεο  ησλ γνλέσλ – θεδεκόλσλ ησλ 

καζεηώλ, γηα ηε ιήςε νπηηθνύ πιηθνύ (θσηνγξαθίεο – βίληεν). 

 

 

ΚΔΡΟ Β 

Πποκήπςξη  

«9ος Γιεθνούρ Λεανικού Φεζηιβάλ Απσαίος Γπάμαηορ. Απσαία 

Κεζζήνη 2020» 

 
Για θεαηπικέρ ομάδερ ηηρ Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ,  

ηυν νεανικών επαζιηεσνικών θεαηπικών ομάδυν πανεπιζηημίυν, 
κολλεγίυν, θεαηπικών ζσολείυν, ινζηιηούηυν και ζςλλόγυν ηηρ 

Δλλάδαρ και άλλυν κπαηών 
 

Ν Γήκνο Κεζζήλεο δηνξγαλώλεη από 5 Καΐος   έυρ 14 Καΐος  2020 ην 

«9ο Γιεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρταίοσ Γράματος. Αρταία Μεσσήνη 

2020» ζην Απσαίο Θέαηπο Κεζζήνηρ.   

Ρν θεζηηβάι επηθεληξώλεηαη ζηελ παξνπζίαζε έξγσλ αξραίνπ ειιεληθνύ ή 

ιαηηληθνύ δξάκαηνο (ηξαγσδίαο ή θσκσδίαο), δελ έρεη δηαγσληζηηθό ραξαθηήξα θαη 

ζθνπόο ηνπ είλαη ε νπζηαζηηθή – βησκαηηθή επαθή ησλ λέσλ κε ην αξραίν δξάκα 

θαη κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην θεζηηβάι έρνπλ νη 

ζεαηξηθέο νκάδεο ηηρ Σπιηοβάθμιαρ Δκπαίδεςζηρ, ηυν νεανικών 

επαζιηεσνικών θεαηπικών ομάδυν πανεπιζηημίυν, κολλεγίυν, θεαηπικών 

ζσολείυν, ινζηιηούηυν και ζςλλόγυν ηηρ Δλλάδαρ και άλλυν κπαηών. Θάζε 

ζεαηξηθή νκάδα, πνπ ζα απαξηίδεηαη αποκλειζηικά από ζποςδαζηέρ, δελ πξέπεη 

λα μεπεξλά ηα 25 άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ζπλνδώλ εθπαηδεπηηθώλ). 

Ζ ππνβνιή ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο ζα δηεμαρζεί ζε δύν θάζεηο: 

 

Α` ΦΑΖ: 

ΔΘΓΖΙΩΖ ΔΛΓΗΑΦΔΡΟΛΣΟ ΓΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΙ 

Νη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην «9ν Γηεζλέο 

Λεαληθό Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο. Αξραία Κεζζήλε 2020» πξέπεη λα 

εθδειώζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο μέσπι ηην Παπαζκεςή  29 Λοεμβπίος 2019.  

Γη` απηό πξέπεη λα ζπκπιεξώζνπλ ηα ηξία (3) ένηςπα:  

1.Αίτηση Σσμμετοτής  

2.Βασικές πληρουορίες για το έργο  

3.Βεβαίωση  
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ηα νπνία νη ελδηαθεξόκελεο ζεαηξηθέο νκάδεο κπνξνύλ λα ηα θαηεβάζνπλ από ηνύο 

ηζηνηόπνπο: http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/ ή 

http://ancientmessenefestival.messini.gr (θάθεινο: ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ/TERMS 

OF PARTICIPATION). 

Ρα ζπκπιεξσκέλα απηά έληππα λα απνζηαινύλ:  

α) ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε:  

Γήκνο Κεζζήλεο  

Γ/ζε: Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Θνηλσληθώλ πνζέζεσλ  

Ρκήκα: Ξνιηηηζκνύ, Αζιεηηζκνύ, Λέαο Γεληάο & Απαζρόιεζεο  

Νδόο Γεκάξρνπ Ξαύινπ Ξησρνύ  

Ρ.Θ. 24200, Κεζζήλε  

β) ειεθηξνληθά ζηηο δηεπζύλζεηο: xathanasopoulou@messini.gr  –  

edre@messini.gr Σηλέθυνα επικοινυνίαρ: (+30)27223 60116 (θα Σξηζηίλα 

Αζαλαζνπνύινπ) (+30)27223 60148 (θα Δπγελία Ληξέ). 

 

ΟΡΟΗ ΤΚΚΔΣΟΥΖ 

 

Ζ ππνβνιή αίηεζεο ζπκκεηνρήο ζην θεζηηβάι ζεκαίλεη θαη απνδνρή ησλ παξαθάησ 

όξσλ ηεο δηνξγάλσζεο:   

 

 Νη ζεαηξηθέο νκάδεο πξέπεη λα απνηεινύληαη απνθιεηζηηθά από 

ζποςδαζηέρ.  

 Θάζε ζεαηξηθή νκάδα ιακβάλεη κέξνο ζην θεζηηβάι κόλν κε έλα έξγν, 

ππυηόηςπο και όσι διαζκεςαζμένο.  

 Ρν έξγν πξέπεη λα είλαη θαλνληθήο δηάξθεηαο (από 50΄ έυρ 70΄ λεπηά ηο 

μέγιζηο). 

 Νη ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα πινπνηνύληαη εληόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ 

σξαξίνπ.  

 Πην ρώξν ηεο παξάζηαζεο ζα ππάξρεη κία απιή κηθξνθσληθή θαη ερεηηθή 

εγθαηάζηαζε κε CD Player. 

 Ζ κνπζηθή θάζε παξάζηαζεο κπνξεί λα είλαη ερνγξαθεκέλε (ζε audio CD). 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ε κνπζηθή είλαη «δσληαλή» από νξρήζηξα, δελ ππάξρεη 

δπλαηόηεηα ηα κνπζηθά όξγαλα ηεο νξρήζηξαο λα ζπλδεζνύλ ζε εληζρπηή. 

 Ρα όπνηα ζθεληθά ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηηο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο ζα είλαη 

ειαθξέο – ιπόκελεο, κηθξέο θαη εύθνιν-κεηαθεξόκελεο θαηαζθεπέο. Θαλέλα 

ζθεληθό δελ ζα ζηεξηρηεί ή ηνπνζεηεζεί ζην κλεκείν ηνπ αξραίνπ ζεάηξνπ. 

 Γελ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ππξνηερλήκαηα, θαπλνγόλα, θσηνβνιίδεο θαη 

γεληθά εύθιεθηα πιηθά θαζώο θαη ε αθή θεξηώλ θαη ππξζώλ. 

http://ancientmessenefestival.blogspot.gr/
http://ancientmessenefestival.messini.gr/
mailto:xathanasopoulou@messini.gr
mailto:edre@messini.gr
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 Γελ ζα γίλεη ρξήζε θαη ξίςε, γηα εηδηθά ζθελνζεηηθά ηερλάζκαηα, πιηθώλ 

πνπ είλαη δύζθνιν λα πεξηζπιιέγνπλ, όπσο είλαη π.ρ. ην θειηδόι, ν 

ραξηνπόιεκνο θ.ιπ.  

 Νη ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ επηζπκνύλ λα θάλνπλ πξόβεο ζα πξέπεη λα 

έξρνληαη ζε επηθνηλσλία κε  ηνπο ππεύζπλνπο ηνπ αξραηνινγηθνύ ρώξνπ θ’ 

λα αθνινπζνύλ ηηο ππνδείμεηο ηνπο. 

 Ρα έμνδα κεηαθίλεζεο κε ιεσθνξείν ησλ ζεαηξηθώλ νκάδσλ Ρξηηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο εζσηεξηθνύ, ζα θαιπθζνύλ από ην Γήκν Κεζζήλεο θαζώο θαη 

ησλ νκάδσλ από ην εμσηεξηθό, από ην αεξνδξόκην έσο Κεζζήλε - Αξραία 

Κεζζήλε θαη ην αληίζηξνθν θαζώο επίζεο θαη νη κεηαθηλήζεηο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ην πξόγξακκα θηινμελίαο ηνπο.  

 Νη δηνξγαλσηέο ζα εμαζθαιίζνπλ ηε δηακνλή ησλ κειώλ ησλ ζεαηξηθώλ 

νκάδσλ ηνπιάρηζηνλ 1 δηαλπθηέξεπζε κε πξσηλό θαη έλα γεύκα. 

 Νη επηπιένλ παξνρέο ζηηο Θεαηξηθέο νκάδεο ζα εμαξηεζνύλ α) από ηνλ 

αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ ζπλνιηθά  β) από ηνλ αξηζκό ησλ ζπκκεηνρώλ 

ζεαηξηθώλ νκάδσλ ρσξώλ  ηνπ εμσηεξηθνύ γ) από ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή 

πξνέιεπζεο θαη ηε ρηιηνκεηξηθή απόζηαζε (λεζησηηθέο, απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο θα.). 

 Πηηο ζεαηξηθέο νκάδεο πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζην Φεζηηβάι ζα απνλεκεζεί 

Έπαηλνο Ππκκεηνρήο.  

 

 

ΘΡΗΣΖΡΗΑ ΣΖ ΔΠΗΙΟΓΖ ΣΩΛ ΘΔΑΣΡΗΘΩΛ ΔΡΓΩΛ 

Ζ Δπηηξνπή Δπηινγήο Θεαηξηθώλ Έξγσλ ζα απαξηίδεηαη από αλζξώπνπο ηνπ 

ζεαηξηθνύ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ρώξνπ, πνπ ζα ζπγθξνηεζεί κε απόθαζε ηνπ 

Γ.Π. Κεζζήλεο. Ζ επηηξνπή  ζα επηιέμεη ηα έξγα πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ ζην 

θεζηηβάι, κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα:  

 Ξνηόηεηα θαη νξζόηεηα ηεο εθθνξάο ηνπ ιόγνπ ησλ ππνθξηηώλ. 

 Ύπαξμε ή κε ηεο νκαδηθήο δνπιεηάο θαη ζπλύπαξμεο ησλ ππνθξηηώλ ζηε 

ζθελή.  

 Ύπαξμε ή κε ηεο δξακαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζησπήο. 

 Ξαξνπζία ηνπ Σνξνύ θαη ηνπ θαηά πόζν απηόο ραξαθηεξίδεηαη από 

δξακαηηθό ήζνο θαη αηζζεηηθή ιηηόηεηα. 

 Πθελνζεζία πνπ αθνινπζεί θαη αλαδεηθλύεη ην θείκελν, ρσξίο λα γίλνληαη 

απζαίξεηεο παξεκβάζεηο ή ππεξβνιέο (όρη δειαδή παζεηηθέο κηκήζεηο θαη 

αληηγξαθέο άιισλ παξαζηάζεσλ). 

 

Β΄ΦΑΖ: 

ΟΡΗΣΗΘΖ ΑΗΣΖΖ ΤΚΚΔΣΟΥΖ ΣΟ ΦΔΣΗΒΑΙ 



 

ΑΔΑ: 6ΙΦ7ΩΚ4-9ΡΣ 
 

 

Όπνηα ζεαηξηθή νκάδα επηζπκεί λα ιάβεη  κέξνο ζην θεζηηβάι πξέπεη κέρξη ηη 

Γεςηέπα 20 Ηανοςαπίος 2020 (ζθξαγίδα Ραρπδξνκείνπ) λα απνζηείιεη 

ηαρπδξνκηθά ζηελ δηεύζπλζε:  

Γήμορ Κεζζήνηρ  

Γ/ζη: Θοινυνικήρ Αλληλεγγύηρ & Θοινυνικών Τποθέζευν  

Σμήμα: Πολιηιζμού, Αθληηιζμού, Λέαρ Γενιάρ & Απαζσόληζηρ  

Γημάπσος Παύλος Πηυσού  

Σ.Θ. 24200 Κεζζήνη  

 

Α)  Γύν (2) CD ή DVD πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ:  

4. Απόζπαζκα 15’ ιεπηώλ δηάξθεηαο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε (αλ έρεη 

παξνπζηαζηεί). Πην ςεθηαθό αξρείν ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ζπκπεξηιάβεηε 

απνζπάζκαηα από όιεο ηηο ζθελέο/επεηζόδηα θαη ρνξηθά ηνπ έξγνπ. 

5. Γέθα (10) ςεθηαθέο θσηνγξαθίεο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε, 

πςειήο αλάιπζεο (300 dpi). 

6. Κία (01) πξόζθαηε ςεθηαθή θσηνγξαθία όιεο ηεο ζεαηξηθήο νκάδαο. 

 

Β) Ρν έληππν «ΒΔΒΑΗΩΖ» κε ηα νξηζηηθά νλνκαηεπώλπκα θαη ηελ ηδηόηεηα όισλ 

ησλ ζπκκεηερόλησλ ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο.  

 

Γ) Ρν απόζπαζκα 15’ ιεπηώλ δηάξθεηαο από ηηο πξόβεο ή ηελ παξάζηαζε λα ην 

ζηείιεηε θαη κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο  online δσξεάλ εθαξκνγήο wetransfer: 

https://wetransfer.com/ .  

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο κπνξείηε λα απεπζύλεηε ηα 

εξσηήκαηα ζαο  ζηηο παξαθάησ ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο: 

xathanasopoulou@messini.gr – edre@messini.gr . 

 

 

 

ΓΗΑΓΗΘΑΗΑ ΟΡΗΣΗΘΖ ΔΠΗΙΟΓΖ ΘΑΗ ΔΛΖΚΔΡΩΖ ΘΔΑΣΡΗΘΩΛ 

ΟΚΑΓΩΛ 

Νη ζεαηξηθέο νκάδεο, πνπ ζα επηιεγνύλ, ζα ελεκεξσζνύλ γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο 

από 24 Ηανοςαπίος μέσπι και 31 Ηανοςαπίος 2020 

 Δπηπιένλ ζε πεξίπησζε πνπ ππάξμεη αθύξσζε ζπκκεηνρήο, εληόο  δύν εκεξώλ ζα 

ελεκεξσζνύλ νη επηιαρνύζεο θαηά ζεηξά θαηάηαμεο Θεαηξηθέο νκάδεο έσο 11 

Φεβποςαπίος 2020.  

 

  Κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ν Ξξόεδξνο θάιεζε ην Πώκα λα ιάβεη ζρεηηθή 

απόθαζε.  

https://wetransfer.com/
mailto:xathanasopoulou@messini.gr%20-
mailto:edre@messini.gr
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Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ιαβώλ ππόςε ηελ εηζήγεζε, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 65 ηνπ λ. 3852/2010  

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΩΛΑ 

Δγθξίλεη ηελ πξνθήξπμε ηνπ «9νπ Γηεζλνύο Λεαληθνύ Φεζηηβάι Αξραίνπ Γξάκαηνο, 

Αξραία Κεζζήλε 2020» 

 

 

Αςηή η απόθαζη έλαβε αύξονηα απιθμό 340/2019.  

 

Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην πξαθηηθό απηό, ππνγξάθεηαη όπσο 

παξαθάησ: 

   

   Ο Ππόεδπορ     Σα Κέλη 

 

Θνηηαξίδεο  Ληθόιανο      

 

  

 

  

 

 

 

       

 

Αλαγλσζηόπνπινο Γεκήηξηνο 
Γεσξγαθόπνπινο Θσλζηαληίλνο  

Θαξύδεο Σξήζηνο  

Θξαζζαθόπνπινο Πππξίδσλ 

Κπνπξίθαο  Θσλζηαληίλνο 

Μελόγηαλλεο Ληθόιανο 

Ρξάθαο Αλδξέαο  

Ρζάκεο Θσλζηαληίλνο 

Ρζεξπέο Αλαζηάζηνο  

Σνλδξόο Ληθόιανο  

Αζαλαζόπνπινο Γεώξγηνο 

Βιαρνδεκεηξόπνπινο Αλαζηάζηνο  

Γαιηάηζνο Γεκήηξηνο  

Γηαλλόπνπινο  Ξαλαγηώηεο  

Γαβίιιαο Γεώξγηνο 

Ξαπαγεσξγίνπ Αλαζηάζηνο 

Γξνπζνπδάθνο Γεώξγηνο  

Σξηζηνθηιόπνπινο Ληθόιανο  
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Αποδεικηικό  Γημοζίεςζηρ 

 
 

Πηε Κεζζήλε ζήκεξα ζηιρ 01 – 07 - 2019 ν ππνγεγξακκέλνο Κπνπξίθαο 

Γεώξγηνο  Γεκνηηθόο ππάιιεινο θαηόπηλ παξαγγειίαο ηνπ θ. Γεκάξρνπ, 

ηοισοκόλληζα ζην πξνο ηνύην νξηζκέλν κέξνο, πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ 

Γεκνηηθνύ θαηαζηήκαηνο Κεζζήλεο, ηην ςπ’ απιθ. 340/2019 απόθαζη ηνπ 

Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ.  

 

Ο Σοισοκολλήζαρ      Οι Κάπηςπερ  

 

                                                                             

 

    Θαινγεξνπνύινπ Βαζηιεία   

 

 

         Κπνπξίθαο Γεώξγηνο                                       

 

   Ιακπξνπνύινπ Αλαζηαζία    
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ                    ΚΔΠΠΖΛΖ   16  – 07 – 2019 

ΓΖΚΝΠ ΚΔΠΠΖΛΖΠ       

Ραρ. Γ/λζε: Νδόο Γεκάξρνπ    ΑΟΗΘ. ΞΟΩΡ.:     12909 

       Ξ. Ξησρνύ  

Ρ.Θ. 24 200 – Κεζζήλε 

Ξιεξνθνξίεο:  

Ρει.:   

Φαμ: 2722022752 

  

 

Ππορ:  Γ/λζε  Θνηλσληθώλ 

πεξεζηώλ & Θνηλσληθήο 

Αιιειεγγύε, Ρκήκα Ξνιηηηζκνύ, 

Αζιεηηζκνύ, Λέαο Γεληάο & 

Απαζρόιεζεο 

 

ΘΔΚΑ: Απνζηνιή ηεο ππ’ αξηζ. 340/2019 απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ 

κε ζέκα «Έγθξηζε πξνθήξπμεο 9νπ Γηεζλνύο Λεαληθνύ Φεζηηβάι Αξραίνπ 

Γξάκαηνο. Αξραία Κεζζήλε 2020» 

 

Παο ζηέιλνπκε ηελ αλσηέξσ απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ Γήκνπ 

Κεζζήλεο & παξαθαινύκε γηα ηνλ έιεγρν & ηε λνκηκνπνίεζε απηήο. 

 

 

Ο Γήμαπσορ 

 

 

Σζώνηρ Γεώπγιορ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΑΔΑ: 6ΙΦ7ΩΚ4-9ΡΣ 
 

 

 

 

ΘΟΗΛΟΠΟΗΖΖ: Ξίλαθαο Απνδεθηώλ 

 

 

Πίνακαρ Αποδεκηών κοινοποίηζηρ: 

Γπαθείο κ. Γημάπσος  

Ανηιδημάπσοςρ Γ. Κεζζήνηρ  

Γ. Γ. Γήμος Κεζζήνηρ  

Ξξντζηάκελε Γ/λζεο Γηνηθεηηθώλ πεξεζηώλ 

Ξξντζηάκελε Γ/λζεο Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 

Ξξντζηάκελν Γ/λζεο Ξεξηβάιινληνο , Γόκεζεο & Ξνιενδνκηθώλ Δθαξκνγώλ  

Ξξντζηάκελν Γ/λζεο Ρερληθώλ πεξεζηώλ 

Ξξντζηάκελν Γ/λζεο Θνηλσληθήο Αιιειεγγύεο & Θνηλσληθώλ πνζέζεσλ  

Ξξντζηακέλε Απηνηεινύο Ρκ. Ξξνγξακκαηηζκνύ , Αλάπηπμεο, Νξγάλσζεο , 

Γηαθάλεηαο θαη Ξιεξνθνξηθήο θαη Δπηθ.& Ρνπξηζκνύ 

 


