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Εκπαιδευτική, καλλιτεχνική και περιβαλλοντική δράση σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας 
 

Α. Περιγραφή Πρότασης   

Περιγραφή Προγράμματος 
Η πρόταση περιλαμβάνει ένα πιλοτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών εργαστηρίων και δημιουργικών 
δράσεων με αφορμή το περιβάλλον και την τέχνη, στοχεύει στην προώθηση μιας κουλτούρας zero 
waste (μηδενικού αποτυπώματος) και στην ενίσχυση των πυρόπληκτων περιοχών της Εύβοιας. Το 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τη δημιουργία μίας παράστασης μουσικού θεάτρου η οποία ταξιδεύει 
στην Εύβοια με τελική παρουσίαση στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. 
Έχοντας ως βάση την τοπική φωνητική παράδοση της Εύβοιας σε σχέση με το τραγούδι, το σφύριγμα 
χρησιμοποιώντας φύλλα δέντρων, τη μίμηση των πουλιών και την γενικότερη επικοινωνία των 
ανθρώπων μέσα από φωνητικούς αυτοσχεδιασμούς, το πρόγραμμα εξερευνά τη διαχρονική σχέση 
του ανθρώπου με τη φύση. H διαδικασία των εργαστηρίων καθ’ όλη τη διάρκεια, ενισχύει τις φωνές 
των ντόπιων μέσα από την καταγραφή, τη συλλογή και την αναδημιουργία του υλικού που έχει 
κατατεθεί από τους συμμετέχοντες και καταλήγει στη δημιουργία μίας πρωτότυπης παράστασης 
μουσικού θεάτρου. Σε όλη τη διάρκεια των εργαστηρίων γίνεται συστηματική καταγραφή της 
μεθοδολογίας (documentation) σε βίντεο με στόχο τη δημιουργία ερευνητικού υλικού.  
 
Η πρόταση μας αφορά στη δημιουργία των παρακάτω:  

 Καλλιτεχνικά εκπαιδευτικά εργαστήρια σε δύο επιλεγμένες περιοχές της Εύβοιας (π.χ. χωριό 

Κουρκουλοί  και Λίμνη στη Β. Εύβοια).  

 Δημιουργία μιας παράστασης μουσικού θεάτρου με τοπικές ομάδες εμπνευσμένη από τη 

διαδικασία εργαστηρίων, μελέτης περιοχών της Εύβοιας και συνδιαλλαγής με τους ντόπιους.  

 Δημιουργία περιβαλλοντικού οδηγού λειτουργίας μηδενικού αποτυπώματος 

καλλιτεχνικών εργαστηρίων για χρήση από οργανισμούς σε μελλοντικές δράσεις 

(μετακινήσεις, διατροφή, υλικό εργαστηρίων, κτλ.) 

 
Το πρόγραμμα έχει ως αφετηρία τη σχέση της τέχνης/καλλιτεχνικής έκφρασης με τη φύση μέσα από 
την επιτόπια έρευνα και εξερεύνηση σε δύο περιοχές της Εύβοιας. Τα εκπαιδευτικά εργαστήρια σκοπό 
έχουν να προσεγγίσουν ήδη υπάρχουσες ομάδες ή να δημιουργήσουν νέες διαγενεακές ομάδες 
κοινότητας που να δραστηριοποιούνται σε τοπικά έθιμα και παραδόσεις (π.χ. σύλλογοι γυναικών, 
μουσική/χορωδία, συλλογική μαγειρική, χοροί, κτλ.).  
 
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο να εξερευνήσει τα παρακάτω ερωτήματα: - Πώς συνομιλούν οι άνθρωποι 
με τη φύση μέσα από την παράδοση τους στην καθημερινότητα τους; - Πώς οι άνθρωποι επικοινωνούν 
μεταξύ τους μιμούμενοι τη φύση; - Πώς αναδιαμορφώνεται η σχέση του ανθρώπου με τη φύση στις 
πυρόπληκτες περιοχές της Εύβοιας; - Πώς μπορούν να διατηρηθούν παραδοσιακά τοπικά 
επαγγέλματα που έχουν πληγεί σημαντικά λόγω των πυρκαγιών (ρητινοσυλλέκτες, μελισσοκόμοι κοκ); 
 
Η διαδικασία και το αποτέλεσμα του προγράμματος θα καταγραφεί και θα αποτυπωθεί μέσα από τη 
δημιουργία μίας πρωτότυπης παράστασης μουσικού θεάτρου. Η παράσταση στόχο έχει να σχολιάσει 
δημιουργικά τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Επιπλέον, 
η δράση περιλαμβάνει τη σταθερή συνεργασία με εμπειρογνώμονες περιβαλλοντολόγους για την 
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υποστήριξη εκπαιδευτικών δράσεων με βιώσιμες λύσεις και μείωση του κλιματικού αποτυπώματος. 
Η διαδικασία θα περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση του τρόπου υλοποίησης μιας 
καλλιτεχνικής δράσης εκτός έδρας, τις απαραίτητες μετακινήσεις των συντελεστών σε περιοχές της 
Ελλάδας και των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για καλλιτεχνικά εργαστήρια στις κοινότητες. Στόχος 
είναι η επανεξέταση του αντίστοιχων δράσεων με έμφαση στη βιωσιμότητα.  
 
Παραδοτέα  
▪ Δημιουργία μίας πρωτότυπης παράστασης μουσικού θεάτρου. ▪ Τοπικές συνέργειες - local context - 
σύνδεση με τοπικά δίκτυα. ▪ Ανοιχτές συναντήσεις τοπικών ομάδων για καλλιτεχνικά και 
περιβαλλοντικά θέματα. ▪ Δημοσιεύσεις έρευνας από την περιβαλλοντική και καλλιτεχνική ομάδα και 
παρουσιάσεις σε συμπόσια και συνέδρια του οδηγού λειτουργίας. ▪ Pop up δράσεις σε διάφορα μέρη 
της Β. Εύβοιας στα θέματα του εργαστηρίου [σύντομες παρουσιάσεις, μουσικά/χορευτικά δρώμενα, 
εκθέσεις φωτογραφίας, εικαστικά δρώμενα, συνεργασία με τοπικούς φορείς, κτλ.] ▪  
Υλοποίηση παράστασης στα επιλεγμένα μέρη της Εύβοιας και στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ 
τον Δεκέμβριο του 2023 ▪ Συμμετοχή σε φεστιβάλ (τοπικά, ευρωπαϊκά, διεθνή κτλ.) ▪ Συστηματική 
καταγραφή της μεθοδολογίας (documentation) σε βίντεο με στόχο τη δημιουργία ερευνητικού υλικού.  
 
Ωφελούμενοι  
• Βασικοί συμμετέχοντες εργαστηρίων (τοπικές ομάδες) στις περιοχές υλοποίησης – στόχος είναι να 
συνεργαστούμε με δύο ομάδες σε κάθε μέρος.▪ Συμμετέχοντες στα ανοιχτά εργαστήρια με τοπικές 
ομάδες (μουσικής, χορού, χειροτεχνίες) στα δύο μέρη ▪ Τοπικοί φορείς-κάτοικοι στις ανοιχτές pop up 
δράσεις κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων σε κεντρικές πλατείες και χώρους της κοινότητας. ▪ Θεατές 
παράστασης σε Αθήνα και Εύβοια 
 
Στόχοι προγράμματος  
▪ Ενίσχυση και εξωστρέφεια της τοπικής κουλτούρας, οικονομίας και οικολογικής συνείδησης. ▪ 
Ενίσχυση και υποστήριξη της δημιουργικής σχέσης των ντόπιων με τη φύση, την τέχνη ▪ Εξωστρέφεια 
των κατοίκων της Εύβοιας, των τοπικών αναγκών μέσα από τη επαφή τους με καλλιτέχνες, 
εκπαιδευτές και ερευνητές απ’ όλη την Ελλάδα. ▪ Ενίσχυση του πολιτισμού, της τέχνης σε τοπικό 
επίπεδο (έθιμα, crafts, παραδοσιακή τοπική μουσική) και της τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο (επαφή με 
τις σύγχρονες τεχνικές του μουσικού θεάτρου όπως αυτό υπηρετείται από την Εθνική Λυρική Σκηνή) ▪ 
Ενίσχυση της κουλτούρας του zero waste - μηδενικό αποτύπωμα. 
 
 

Β. Φορέας Πρότασης Εθνική Λυρική Σκηνή | Greek National Opera  

 

Γ. Προϋπολογισμός 300.000 ευρώ 

Δ. Πηγή Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ για 
τα έτη 2022, 2023 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- Ένταξη στο 
Π.Ε.Π. 2021-2027 

Ε. Φορέας Υλοποίησης Εθνική Λυρική Σκηνή | Greek National Opera  

 

ΣΤ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης Διάρκεια προγράμματος: Φεβρουάριος 2022 - 
Δεκέμβριος 2023  
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Προτείνουμε τον διαχωρισμό του 
προγράμματος σε τέσσερις φάσεις:  
α. Ερευνητική φάση χαρτογράφησης 
(Φεβρουάριος – Απρίλιος 2022)  
β. Φάση υλοποίησης & εργαστηρίων/ 
κινηματογράφησης (Μάιος 2022 – Μάιος 2023)  
γ. Τελικές πρόβες παράστασης, Απολογισμός, 
Ερευνητικό Υλικό (Μάιος – Δεκέμβριος 2023)  
δ. Παρουσίαση παράστασης Δεκέμβριος 2023 
στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο ΚΠΙΣΝ και 
στα επιλεγμένα μέρη της Εύβοιας 
 

 
 
 
 
 


