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ΑΡΧΑΙΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 

Η Μεσσήνη είναι μια από τις σημαντικές σε μέγεθος, μορφή και 

διατήρηση πόλεις της αρχαιότητας, που έχει ακόμη πολλά να 

προσφέρει. Δεν διαθέτει μόνον ιερά και δημόσια οικοδομήματα, 

αλλά και οχυρώσεις επιβλητικές και κατοικίες και ταφικά μνημεία. 

Διαθέτει, εκτός των άλλων, το σπάνιο προνόμιο να μην έχει 

καταστραφεί ή καλυφθεί από νεότερους οικισμούς και να βρίσκεται 

σε ένα κατ' εξοχήν μεσογειακό αλώβητο φυσικό περιβάλλον. Το 

φυσικό αυτό περιβάλλον συνδυάζει την ορεινή μεγαλοπρέπεια των 

Δελφών και τη χαμηλή παραποτάμια γαλήνη της Ολυμπίας, με τον 

δεσπόζοντα γυμνό ασβεστολιθικό όγκο της Ιθώμης, όπου η 

ακρόπολη, και την χαμηλή εύφορη κοιλάδα γύρω από την αρχαία 

πόλη. 



ΜΝΗΜΕΙΑ 



Η ΑΡΚΑΔΙΚΗ ΠΥΛΗ 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 



ΟΙ ΟΧΥΡΩΣΕΙΣ  



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ  

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 



ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ  

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 



 
Η ΑΓΟΡΑ  

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

 



 

Η ΑΓΟΡΑ  

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

 



ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 



 
ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

 



 

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

 



 

ΤΟ ΣΤΑΔΙΟ 

(ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ) 

 



ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΗΡΙΟ 
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ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 Το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος 

θεσμοθετήθηκε από το Δήμο Μεσσήνης από το 2012 και έκτοτε 

πραγματοποιείται κάθε χρόνο την άνοιξη. 

 Διάρκεια : 10 ημέρες 

 Συμμετοχές: κάθε χρόνο εκδηλώνουν ενδιαφέρον για συμμετοχή  

ομάδες μαθητών και σπουδαστών από διάφορες χώρες, όπως 

Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία κλπ. 

 Έργα: παρουσιάζονται από τις ομάδες που συμμετέχουν έργα 

αρχαίου ελληνικού ή λατινικού δράματος (τραγωδίας ή 

κωμωδίας) 



ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ 

 Χαρακτήρας : το φεστιβάλ δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα  

 

 Σκοπός : σκοπός του είναι η ουσιαστική – βιωματική επαφή των 

νέων με το αρχαίο δράμα και με την πολιτιστική κληρονομιά της 

χώρας μας. 

 

 Χώρος διεξαγωγής: αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης και 

συγκεκριμένα στο χώρο του Εκκλησιαστήριου 

 

 Συμμετέχοντες – θεατές: περίπου 20.000 άτομα ετησίως 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 Για τα έτη 2014 και 2015, ο Δήμος Μεσσήνης 

χρηματοδοτήθηκε για την υλοποίηση του φεστιβάλ από το  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση » 

με το ποσό των 263.500,00 €. 

 

 

 Τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος υλοποίησε το θεσμό με ίδια 

μέσα 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

Οι βασικές δράσεις, οι οποίες πλαισιώνουν το Φεστιβάλ, είναι : 

 

 Υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος: «Αρχαία Μεσσήνη: Η 

εκδίκηση των  ειλώτων» 

 

 Γνωριμία του αρχαιολογικού χώρου της αρχαίας Μεσσήνης μέσω 

δύο εκπαιδευτικών σεναρίων (προγραμμάτων) με θέματα:  «Ο 

Αρχαιολογικός χώρος Αρχαίας Μεσσήνης. Η Αγορά» και «Ο 

Αρχαιολογικός  χώρος Αρχαίας Μεσσήνης. Το Γυμνάσιο και το 

Στάδιο» 



ΔΡΑΣΕΙΣ 

 Οργάνωση εκπαιδευτικού σεμιναρίου «Μουσική και αρχαίο 

δράμα»  

 Εργαστήριο κατασκευής αρχαίων μουσικών οργάνων 

  Διαδραστικό μουσικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (ηχητικός 

μουσικός περίπατος)  

 «Η Βαλίτσα του ηθοποιού» Εκπαιδευτικό θεατρικό παιχνίδι 

βασισμένο στους Ορφικούς Ύμνους  

 Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών/εκπαιδευτικών 

σεναρίων στα πεδία των Θετικών  

 Επιστημών, της Ιστορίας, της Πληροφορικής και των Νέων 

Τεχνολογιών, καθώς και της Φυσικής Αγωγής 



ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ 

 Ανάπτυξη βιωματικών δραστηριοτήτων 

βασισμένες στις νέες τεχνολογίες 

 

 Προβολή και παρουσίαση του αρχαιολογικού 

χώρου της Αρχαίας Μεσσήνης 

 

 Δημιουργία και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
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ΣΤΟΧΟΣ 

Το Διεθνές Νεανικό Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος αποσκοπεί στην 

υλοποίηση ενός οράματος που θέλει τον αρχαιολογικό χώρο της 

«Αρχαίας Μεσσήνης» να αποτελεί σημείο αναφοράς  στο διεθνές 

περιβάλλον για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, μεταδίδοντας 

μέσα από ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ένα πυρήνα 

αξιών που χαρακτηρίζουν τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό και το 

αρχαίο ελληνικό δράμα. 



ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 

Αναγκαιότητα χρηματοδότησης για τη διατήρηση 

του θεσμού 

 

Λήψη πρωτοβουλιών για τον εμπλουτισμό του 

θεσμού νε νέες καινοτόμες δράσεις 

 

Η διεθνής αναγνώριση του φεστιβάλ στηρίζει την 

ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς μας 

 



 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


