ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ
Χαιρετισμός Δημάρχου
Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που και φέτος γιορτάζουμε στον τόπο μας την παγκόσμια ημέρα
θεάτρου. Σε ένα νησί που ανθεί το ερασιτεχνικό θέατρο χάρη στην Αγάπη των συμπολιτών μας
και τη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι καθήκον μας να συνδράμουμε και εμείς με οποιοδήποτε τρόπο στην καθιέρωση ενός τέτοιου θεσμού.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι για εμάς το ότι οι θεατρικές σκηνές θα ταξιδέψουν και στα χωριά μας
σε μια προσπάθεια να γίνουν όλοι κοινωνοί του πολιτισμού που παράγει ακούραστα η Λεσβος.
Εύχομαι σε όλους τους συμπολίτες μας καλή θέαση και ελπίζω η θέρμη και η αγάπη που έχουν
στην καρδιά τους τα μέλη όλων των θεατρικών πολιτιστικών σωματείων να μεγαλώνει χρόνο με
το χρόνο.
Ο Δήμαρχος Λέσβου
Σπύρος Γαληνός

Χαιρετισμός Αντιδημάρχου
Όπως έχουμε ξαναπεί ζούμε σε ένα νησί που εδώ και πολλά χρόνια τώρα η ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία είναι διαρκής, ανθηρή, ουσιαστική και πολύμορφη. Στα χωριά της Λέσβου και
στην πόλη της Μυτιλήνης οι ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες παράγουν ολοχρονίς εμπνευσμένες
παραγωγές και τις προσφέρουν στη συνέχεια στο θεατρόφιλο κοινό του νησιού που ολοένα και
πληθαίνει.
Πολλοί συμπολίτες με διαφορετικά επαγγέλματα, καταβολές, αντιλήψεις και αφετηρίες ο καθένας
ζυμώνονται δημιουργικά στο ενωτικό θεατρικό αλισβερίσι και αφιερώνουν τον πολύτιμο ελεύθερο χρόνο τους για να δημιουργήσουν θεατρικά δρώμενα μέσα από μια συλλογική και δημιουργική διεργασία.
Ο κοινός εορτασμός της παγκόσμιας ημέρας θεάτρου στη Μυτιλήνη και τα χωριά του νησιού
διοργανώνει η Ένωση Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ» έχει γίνει πια θεσμός
εδώ και χρόονια και έχει ιδιαίτερη ανταπόκριση στο θεατρόφιλο κοινό του νησιού μας.
Ο Δήμος Λέσβου στηρίζει κάθε χρόνο το θεσμό αυτό και εύχεται στους διοργανώτες του να βρίσκουν πάντα θεατρικούς τρόπους να μαγεύουν και να προβληματίζουν, να ψυχαγωγούν και να
συγκινούν το κοινό που τους παρακολουθεί και να ανανεώνουν κάθε φορά τον τρόπο του εορτασμού του σε όφελος της τέχνης του θεάτρου και σε τέρψη των συμπολιτών μας που γεμίζουν
τις θεατρικές αίθουσες.
Ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Παιδείας του Δήμου Λέσβου
Κώστας Αστυρακάκης

Χαιρετισμός Προέδρου «ΘΕΣΙΣ»
Είναι εντυπωσιακές οι εκδηλώσεις που δημιουργούν οι ανθρώπινες κοινωνίες στη καθημερινότητά τους . Είναι εντυπωσιακές στον τρόπο της οργάνωσης και στη δημιουργία παραστάσεων σαν
αυτήν που ήρθατε να δείτε.
Είναι πλέον γνωστό πως οι ανθρώπινες σχέσεις ακολουθούν μια θεατρική δομή : η χρήση του χώρου, η γλώσσα του σώματος, η επιλογή των λέξεων και ο χρωματισμός της φωνής, η σύγκρουση
ιδεών και συναισθημάτων, ό,τι παρουσιάζουμε επί σκηνής και ό,τι ζούμε στη ζωή.
Το θέατρο και ο αυτοσχεδιασμός κατακλύζουν τις εκδηλώσεις της καθημερινότητάς μας, τα
επαγγελματικά μας ραντεβού, την πρωινή καλημέρα, την τελετουργία ενός γάμου ή μιας κηδείας,
μια ζωντανή ομιλία, μια διπλωματική συνάντηση ή το ραντεβού με τον υδραυλικό μας …
Όλοι είμαστε καλλιτέχνες.

Κάνοντας θέατρο μαθαίνουμε να βλέπουμε αυτό που είναι προφανές αλλά που συνήθως δεν μπορούμε να δούμε, επειδή δεν έχουμε συνηθίσει να το παρατηρούμε.
Κάνουμε θέατρο γιατί είναι ένας χώρος όπου συναντιόμαστε ζωντανά με τον άλλον - κι όχι μέσα
από οθόνες- ερχόμαστε σε διάδραση μαζί του, γνωρίζοντάς τον με αυτόν τον τρόπο και γνωρίζοντας παράλληλα και τον εαυτό μας. Η τελική πραγμάτωση του έργου προϋποθέτει επίσης τη
διάδραση με τους υπόλοιπους συντελεστές της παράστασης, αυτούς που δουλεύουν πίσω από
τα φώτα, όπως και με εσάς το κοινό γιατί χωρίς εσάς δεν μπορεί να συντελεστεί η θεατρική πράξη και να κλείσει ο επικοινωνιακός κύκλος .
Είναι χαρά όλων μας που οι 12 ομάδες της «ΘΕΣΙΣ», από όλο το νησί της Λέσβου, γιορτάζουν για
άλλη μια χρονιά την Παγκόσμια Ημέρα Θεάτρου με παραστάσεις τόσο στην πόλη της Μυτιλήνης
όσο και στην υπόλοιπη περιφέρεια του νησιού.
Στους άμεσους προγραμματισμούς η παρουσίαση της κοινής μας παράστασης «Αγαμέμνων» του
Αισχύλου τον Ιούλιο όπως και η πραγματοποίηση ενός θεατρικού φεστιβάλ σε συνεργασία με το
Π.Ι.Ο.Π. στο θέατρο του ελαιουργικού μουσείου της Αγίας Παρασκευής τον Σεπτέμβριο του 2019.
Το θέατρο είτε μέσα στη σκηνή είτε έξω από αυτήν δεν είναι απλά ένα συμβάν, είναι τρόπος
ζωής! Είναι ο τόπος που, ακόμη από την αρχαιότητα, μπορούν να ακουστούν οι μεγάλες αλήθειες, ο τόπος που μπορούν να δημιουργηθούν οι εστίες σκέψης για την εξέλιξη της κοινωνίας :
το να είσαι πολίτης δεν σημαίνει ότι ζεις σε μια κοινωνία, σημαίνει ότι την αλλάζεις.
Αντρέας Σεφτελής
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Της Ένωσης Θεατρικών Πολιτιστικών
Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ»

ΘΕΣΙΣ
Τον περασμένο Οκτώβριο συμπληρώθηκαν τρία χρόνια από την ίδρυση και λειτουργία της Ένωσης Θεατρικών Πολιτιστικών Σωματείων Λέσβου «ΘΕΣΙΣ» (2015).
Η «ΘΕΣΙΣ» αυτήν τη στιγμή αποτελείται από 12 Θεατρικές Ομάδες από όλο το νησί της
Λέσβου, ενώ μέσα στην ερχόμενη χρονιά περιμένουμε να αυξηθούν σε 15 .
Στα τρία αυτά χρόνια η «ΘΕΣΙΣ» έχει οργανώσει έναν αριθμό πολιτιστικών θεατρικών
δράσεων όπως ο κοινός εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, ο διαγωνισμός
συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου από Λέσβιους συγγραφείς, η συνδιοργάνωση του Λεσβιακού Θεατρικού Φεστιβάλ με ποιοτικές παραστάσεις από την Αθήνα ή τη
Θεσσαλονίκη καθώς και σεμινάρια υποκριτικής στον Μόλυβο και την Καλλονή τα οποία
φέτος θα πραγματοποιηθούν και σε άλλες περιοχές του νησιού.
H ιδιαιτέρως εξέχουσα και σημαντική συνεργασία της “ΘΕΣΙΣ» με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, είχε σαν καρπούς τις κοινές παραγωγές των θεατρικών παραστάσεων
“ΒΑΚΧΕΣ” του Ευριπίδη (2017) και “ΝΕΦΕΛΕΣ” του Αριστοφάνη (2018), οι οποίες δόθηκαν
στο Αρχαίο Θέατρο Μυτιλήνης. Η παρουσίαση πολιτιστικών δρώμενων στο Αρχαίο Θέατρο της πόλης μας ήταν και είναι ένα αιτούμενο όλων των κατοίκων της Λέσβου και η
«ΘΕΣΙΣ» είναι διατεθειμένη να συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην επίτευξη αυτού
του στόχου.
Η παραγωγή της «ΘΕΣΙΣ» για τον Ιούλιο του 2019 θα είναι ο «Αγαμέμνων» του Αισχύλου.
Στους δύσκολους καιρούς της κρίσης η πατρίδα μας αλλά και ο τόπος μας αποδεικνύει
καθημερινά ότι ο πολιτισμός είναι ένα μέσο αντίστασης, ελπίδας και αισιοδοξίας.
Εμείς από την πλευρά της «ΘΕΣΙΣ» πιστεύουμε πως το θέμα του πολιτισμού στον τόπο
μας, είναι υπόθεση ανθρώπων που τολμούν να δρουν και που θέλουν να συνεχίσουν το
δρόμο της μεγάλης Λεσβιακής Πολιτιστικής παράδοσης, θέλοντας να τον παραδώσουν
με κάθε καλή προοπτική στα παιδιά τους .
Πιστεύουμε επίσης πως ο Πολιτισμός δεν είναι υπόθεση μόνον της Μυτιλήνης αλλά αφορά εξίσου όλη τη Λεσβιακή περιφέρεια. Αφορά και την πιο μικρή ομάδα ανθρώπων που
μαζεύεται με τα πενιχρότερα μέσα σε έναν χώρο και παράγει Τέχνη.
Η «ΘΕΣΙΣ» έχει δεσμευτεί για την ενίσχυση αυτής της ανθρώπινης προσπάθειας και θα
διαθέσει όλη της τη δυναμική για την επίτευξη αυτού του στόχου, αιτούμενη παράλληλα
και την αντίστοιχη στήριξη από την Πολιτεία.
Ευχόμαστε καλή δύναμη σε όλες και όλους.
Αντρέας Σεφτελής
Μάρτιος 2019

«ΨΕΥΔΑΙΣΘΗΣΕΙΣ»
ΤΟΥ ΙΒΑΝ ΒΙΡΙΠΑΓΙΕΦ

Η Γραφή
Η γραφή του Ιβάν Βιριπάγιεφ δεν είναι ποτέ γραμμική. Προχωράει μέσα από αλλεπάλληλες δοκιμές για να προσεγγίσει ένα πρόβλημα, ένα ερώτημα, μέχρι να το περικυκλώσει. Οι οριστικές
απαντήσεις δεν τον ενδιαφέρουν. Κι όταν αποκαθιστά κάποιες αλήθειες τις αναιρεί αμέσως μετά.
Στην πραγματικότητα δεν πρέπει να συνδεθούμε με την κυριολεξία των θεμάτων: τα θέματα
αποτελούν κάθε φορά προσχήματα για να τεθούν τα ουσιαστικά ζητήματα – κι ο Βιριπάγεφ καταφεύγει συχνά σε κλισέ για να μπορεί να τα διαστρεβλώσει στο έπακρο.

Συντελεστές
Σκηνοθεσία : Αντρέας Σεφτελής (ΦΟΜ Ο «Θεόφιλος»)
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαρία Μπασδέκη (Στούντιο σκηνοθεσίας ΦΟΜ Ο «Θεόφιλος»)
Σκηνικά, κοστούμια : Μαρία Τσουπή (Παγγεραγωτικός)
Σχεδιασμός φωτισμών : Αντρέας Σεφτελής (ΦΟΜ Ο «Θεόφιλος»)

Φωτογραφικό υλικό : Σταμάτης Γιαννάκης (ΘΟΜ «Άστεγοι»)
Χειρισμός ήχου : Πέγκυ Χατζημιχαήλ (Αναγνωστήριο Αγιάσου)

Διανομή
Πρώτη γυναίκα : Τότα Δρούζα
(ΦΟΜ Ο «Θεόφιλος» )
Δεύτερη γυναίκα : Εύα Γιαννίκου
(Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Λέσβου)
Πρώτος άντρας : Πάνος Κουρτζής
(ΠασπARTού)
Δεύτερος άντρας : Κωνσταντίνος Πολίτης
(ΘΟΜ « Άστεγοι»)

Η παράσταση κάνει πρεμιέρα στις 6/4/2019 με τη συνεργασία συντελεστών των
θεατρικών ομάδων :
Πολιτιστικό Κέντρο ΦΟΜ Ο «Θεόφιλος»(1977)
Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Λέσβου (1983)
ΠασπARTού (2012)
ΘΟΜ «Άστεγοι» (1985)
Παγγεραγωτικός «Πολιτιστικός Σύλλογος Γέρας» (1983)
Αναγνωστήριο Αγιάσου “H Ανάπτυξη» (1894)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ - 8μμ
• Ανάγνωση του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2019
• Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι Αγ.Παρασκευής

“Ο Έμπορος της Βενετίας” , διασκευή από το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

• Θεατρικός σύλλογος Μήθυμνας “Περί Έργων”:

“Τα ραδίκια ανάποδα”, διασκευή από την κωμωδία του Γιώργου Γαλίτη

• Κοινή παραγωγή «ΘΕΣΙΣ»

«Η μαμά φρικιό», κωμωδία του Ντάριο Φο

• Θεατρική Ομάδα “Μακαρέας” Άγρας

“Μεταμφίεση”, κωμωδία του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

• Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής

“Η ζωή είναι ωραία…”, κωμωδία, ιδέα δράσης-σκηνοθεσία Χριστόδουλος Χατζηιωάννου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 8:30μμ
• Ανάγνωση του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2019
• Απονομή βραβείων

για το διαγωνισμό συγγραφής πρωτότυπου θεατρικού έργου από Λέσβιους συγγραφείς.

• Κοινή παραγωγή «ΘΕΣΙΣ»

Κωμωδία του Ιβάν Βιριπάγιεφ “Ψευδαισθήσεις”

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 07 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 8:30μμ
• Ανάγνωση του μηνύματος της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου 2019
• Παιδικό Θεατρικό Εργαστήρι Αγ.Παρασκευής

“Ο Έμπορος της Βενετίας” , διασκευή από το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

• Θεατρικός σύλλογος Μήθυμνας “Περί Έργων”:

“Τα ραδίκια ανάποδα”, διασκευή από την κωμωδία του Γιώργου Γαλίτη

• Κοινή παραγωγή «ΘΕΣΙΣ»

«Η μαμά φρικιό», κωμωδία του Ντάριο Φο

• Θεατρική Ομάδα “Μακαρέας” Άγρας

“Μεταμφίεση”, κωμωδία του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

• Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής

“Η ζωή είναι ωραία…”, κωμωδία, ιδέα δράσης-σκηνοθεσία Χριστόδουλος Χατζηιωάννου

ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΠΑΠΠΑΔΟΥ ΓΕΡΑΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ - 9μμ
• Κοινή παραγωγή ΘΕΣΙΣ
Κωμωδία του Ιβάν Βιριπάγιεφ “Ψευδαισθήσεις”

Θεατρικό Εργαστήρι Αγ.Παρασκευής
Διασκευή από το έργο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ «Ο Έμπορος της Βενετίας»

Ο

Ουίλιαμ Σαίξπηρ δεν βρέθηκε τυχαία
στη λίστα των μεγάλων διαχρονικών
και
ξεχωριστών
θεατρικών
συγγραφέων. Λόγος μεστός, ουσιαστικός,
κείμενα πυκνά κι ανάλαφρα μαζί, όπου υψηλά
νοήματα και πανανθρώπινα μηνύματα
τον κατακλύζουν, τον καθιέρωσαν, και τον
τοποθέτησαν στην παγκόσμια θεατρική
σκηνή σαν ένα συγγραφέα που εδώ και
αιώνες το κοινό παρακολουθεί και χαίρεται
ακούραστα, σε κάθε γωνιά της γης. Στον
έμπορο της Βενετίας βρίσκεται κατά την
ταπεινή μου άποψη, η διαμαντόπετρα του
έργου του. Ο υπέροχος, ο μοναδικός ύμνος
για την ευσπλαχνία. Στα λόγια της Πορσια,
ο Σαίξπηρ, βγάζει ένα ανθρώπινο πρόσωπο
κι ένα μεγαλείο ψυχής χωρίς όρια. Τίποτα

περισσότερο και τίποτα λιγότερο δεν
έχει να πει κανείς για την ευσπλαχνία. Ο
ποιητής Σαίξπηρ τα είπε όλα. Στις δύσκολες
μέρες που σήμερα περνά ο τόπος μας η
ανθρωπιά, η αλληλεγγύη και η ευσπλαχνία
άνθισαν και φώτισαν σε πολλά πρόσωπα
των συνανθρώπων μας και κράτησαν την
κοινωνία μας ψηλά χαρίζοντας χαμόγελα,
δύναμη, κουράγιο και ελπίδα σε όσους
χτυπήθηκαν από τη ζωή ή τη μοίρα. Σε
αυτούς αφιερώνουμε το έργο μας και
γι’αυτούς έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου
έργου. Ας τους ακολουθήσουμε οι υπόλοιποι
και ας γίνουμε ακόμα περισσότεροι.
Μάρω Ματθαίου

« Δεν θέλει βίασμα η σπλαχνιά. Πέφτει σαν τη γλυκιά βροχή που πέφτει απ’ τα ουράνια στο μέρος από κάτω. Διπλά και βλογημένη... Κι αυτόν που δίνει τον βλογάει, κι
αυτόν βλογάει που παίρνει...»
( Ο Έμπορος της Βενετιάς)
Ουίλιαμ Σαίξπηρ
Άγγλος ποιητής- θεατρικός συγγραφέας (1564 - 1616)
Mουσική:

Σκηνοθεσία:

Shylock broken (Jocelyn Pook)
A spectacular procession (Jocelyn
Pook)
Ματθαίου Μάρω

Συμμετέχουν: Αμπατζή Κωνσταντίνα
Καζαντζή Μαρία
Καραπαναγιώτη Τατιάνα
Κουκόση Ελευθεριάννα

Θεατρικός Σύλλογος Μήθυμνας «Περί Έργων»
Διασκευή από την κωμωδία του Γιώργου Γαλίτη «Τα ραδίκια Ανάποδα».
Τα θερμά μας συλλυπητήρια και ζωή σε λόγου σας.

Τ

ο έργο «Τα Ραδίκια Ανάποδα» είναι μια καταπληκτική σάτιρα της κοινωνίας, όπου το
black humor έχει την τιμητική του. Ευφυέστατο μαύρο χιούμορ, όπου μέσα του περικλείει ατάκες επί παντός επιστητού, εκφράσεις που
έχει καθιερώσει ο λαός, γνωστές σε όλους μας,
παραφράσεις στίχων τραγουδιών, μαντινάδες,
έργα. Δεκατρείς κωμικοί επικήδειοι είναι το πέρασμα από την ανθρώπινη τραγωδία στην ανθρώπινη κωμωδία και γελοιότητα.
Παίζουν:

Γιάννης Βογιατζής
Γαβριήλ Σγουρίδης
Μάνος Τσαπώνης
Μαρία Γιαννοπούλου
Κώστας Κατσαρός

Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Μουτάφης

Σκηνοθεσία:

Νανά Βαμβούκου

Παραγωγή : «ΘΕΣΙΣ»
«Η μαμά φρικιό», κωμωδία του Ντάριο Φο

Μ

ια μητέρα μέσα από την υπερβολική
ανάγκη που νοιώθει για την προστασία
του ενήλικου γιού της οδηγείται στην
αυτογνωσία και στην αποδόμηση του μέχρι
τώρα τρόπου ζωής της .
Ο Ντάριο Φο (1926-2016) ήταν Ιταλός πολυγραφότατος θεατρικός συγγραφέας, ευθυμογράφος, ηθοποιός, θεατρικός σκηνοθέτης
και συνθέτης. Υπήρξε πολιτικοποιημένος από
τη νεαρή του ηλικία και πήρε το Νόμπελ ΛοΠαίζει : Χαρά Τουμπακάρη από τον ΕΘΟΚ
Παραγωγή : «ΘΕΣΙΣ»

γοτεχνίας το 1997. Στα έργα του είχε ασκήσει
κριτική, μεταξύ των άλλων, στην πολιτική της
Καθολικής εκκλησίας για τις αμβλώσεις, τις πολιτικές δολοφονίες, το οργανωμένο έγκλημα,
την πολιτική διαφθορά και το Μεσανατολικό.
Τα έργα του συχνά βασίζονται στον αυτοσχεδιασμό και έχουν μεταφραστεί σε πάνω από
30 γλώσσες. Συνεργαζόταν πάντα στενά με τη
σύζυγό του Φράνκα Ράμε.

Θεατρική ομάδα «Μακαρέας» Άγρας
«Μεταμφίεση», κωμωδία του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη

Τ

ο έργο πραγματεύεται τη ζωή μιας γυναίκας η οποία είναι αποκλειστική νοσοκόμα. Μια
γνωριμία με έναν ασθενή της θα αποβεί καθοριστική για τη ζωή της. Οι αντιλήψεις της, ο
τρόπος σκέψης της και οι φόβοι της θα ζυμωθούν μέσα από αυτή την περιπέτεια και θα την
οδηγήσουν να δει τη ζωή με άλλα μάτια.
Παίζουν: Χριστίνα Δρακούλη, Δήμητρα Κωσταντιδέλλη, Παναγιώτα Τρυγώνη και Ραλλού Τρυγώνη.
Κομμώσεις, Μακιγιάζ: Χρύσα Τρυγώνη
Σκηνικά: Δήμητρα Κωσταντιδέλλη, Κοστούμια: Χριστίνα Δρακούλη
Σκηνοθεσία: Ομαδική από τους συντελεστές.
Ευχαριστούμε τον Αντρέα Σεφτελή για την πολύτιμη βοήθεια του.

Θεατρικό τμήμα Ε.Θ.Ο.Κ.
«Η ζωη είναι ωραία», κωμωδία του Γ. Γαλίτη

Η

τελευταία πράξη της ζωής, πριν το θάνατο, και η πρώτη πράξη για το θάνατο,
μετά τη ζωή: οι επικήδειοι.
Το θεατρικό τμήμα του Ε.Θ.Ο.Κ σας προσκαλεί στο τελευταίο, δημιουργικό ταξίδι της ζωής
μέσα από τους κωμικούς επικήδειους του Γ.
Γαλίτη, όπως αυτοί βρίσκονται στο έργο του
«Τα ραδίκια ανάποδα».

Κι αν για κάποιους ερχόμαστε από το σκοτάδι για να καταλήξουμε σε μια σκοτεινή άβυσσο, για όλους εμάς, στη θεατρική ομάδα του
Ε.Θ.Ο.Κ, το μεταξύ φωτεινό διάστημα, το λέμε
ΖΩΗ. Σα μια αστραπή είν’ η ζωή μας... μα προλαβαίνουμε!
Γιατί, τελικά, η ζ ω ή είναι τρία γράμματα…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ
Ιδέα δράσης-σκηνοθεσία-επιλογή μουσικής:
Χριστόδουλος Χατζηιωάννου
Φωτογραφική κάλυψη κι υποστήριξη:
Νικηφόρος Λεγάκης

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
Συνοδοί: Σπύρος Βαξεβανέλλης, Δημήτρης Καμίτσος
Τα χαροπούλια:
Έφη Αλεξανδρή, Ραφαέλα Βαλιοντή, Ζαργκλή Χαρίκλεια, Ειρήνη Λαγούταζη, Δέσποινα Λειβαδιώτη, Τριάδα
Προκοπίου
Tούλης: Βασιλική Ζήκου
Tζένη Χατζηρουμπάνογλου: Μαρία Ανδρουλάκη
Μαρίκα: Τριάδα Προκοπίου

Μήνυμα Παγκόσμιας
Ημέρας Θεάτρου 2019
Carlos
Celdrán

Γεννημένος και
μεγαλωμένος
στην Αβάνα της
Κούβας, ο Carlos
Celdran θεωρείται από τους σημαντικότερους
εκπροσώπους
του θεάτρου.

Π

ριν την αφύπνισή μου στο θέατρο,
οι δάσκαλοί μου ήταν ήδη εκεί. Είχαν χτίσει τα σπίτια τους και την
ποιητική προσέγγισή τους πάνω στα
ερείπια της δικής τους ζωής. Πολλοί από
αυτούς είναι άγνωστοι ή ελάχιστα τους
θυμόμαστε: εργάζονταν σιωπηρά, στην
ταπεινότητα των δωματίων πρόβας
τους και στις γεμάτες από θεατές θεατρικές αίθουσες τους και μετά από χρόνια
δουλειάς και εξαιρετικών επιτευγμάτων,
αποσύρθηκαν σταδιακά και εξαφανίστηκαν. Όταν κατάλαβα ότι το προσωπικό μου πεπρωμένο ήταν να ακολουθήσω τα βήματά τους, κατάλαβα επίσης ότι
είχα κληρονομήσει αυτή την καθηλωτική, μοναδική παράδοση που ζούσε στο
παρόν χωρίς καμία προσδοκία, πέρα
από την επίτευξη της διαφάνειας μιας μη
επαναλαμβανόμενης στιγμής· μιας στιγμής συνάντησης με κάποιον άλλο στο
σκοτάδι ενός θεάτρου, χωρίς καμία άλλη
προστασία πέρα από την αλήθεια μιας
χειρονομίας, μιας αποκαλυπτικής λέξης.
Η θεατρική μου πατρίδα βρίσκεται σε
εκείνες τις στιγμές της συνάντησης με
τους θεατές που έρχονται κάθε βράδυ
στο θέατρό μας για να ενωθούν μαζί μας
και να μοιραστούμε μερικές ώρες, μερικά
λεπτά. Η ζωή μου είναι φτιαγμένη από
αυτές τις μοναδικές στιγμές όταν παύω
να είμαι ο εαυτός μου και ξαναγεννιέμαι και κατανοώ το νόημα του θεατρικού επαγγέλματος: το να ζούμε στιγμές
αγνής εφήμερης αλήθειας, όπου γνωρίζουμε ότι αυτό που λέμε και κάνουμε,
εκεί κάτω από τα φώτα σκηνής, είναι
αλήθεια και αντανακλά το πιο βαθύ, το
πιο προσωπικό, μέρος των εαυτών μας.
Όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι του θεάτρου
πεθαίνουν μαζί με τις στιγμές τους, στιγμές ανεπανάληπτης διαύγειας και ομορφιάς· όλοι ξεθωριάζουν χωρίς καμία
άλλη υπέρβαση για να τους προστατεύσει και να τους καταστήσει ενδόξους. Η
ρίζα του έργου μας είναι η δημιουργία
στιγμών αλήθειας, ασάφειας, δύναμης,
ελευθερίας εν μέσω μεγάλης αβεβαιό-

τητας. Τίποτα από αυτά δεν επιβιώνει,
εκτός από τα δεδομένα ή τα αρχεία της
δουλειάς τους που θα αποτυπώσουν
μόνο μια ωχρή ιδέα για το τι έπραξαν.
Ωστόσο, αυτό που θα λείπει πάντα από
αυτά τα αρχεία είναι η σιωπηλή ανταπόκριση από το κοινό που καταλαβαίνει σε
μια στιγμή ότι αυτό που συμβαίνει δεν
μπορεί να μεταφραστεί ή να βρεθεί έξω,
ότι στην αλήθεια που μοιράζεται εκεί
υπάρχει μια εμπειρία ζωής, πιο διάφανη
ακόμη και από την ίδια τη ζωή.
Όταν συνειδητοποίησα ότι το θέατρο
ήταν μια χώρα από μόνο του, μια μεγάλη περιοχή που καλύπτει ολόκληρο
τον κόσμο, μια αποφασιστικότητα γεννήθηκε μέσα μου, η οποία ήταν και η
συνειδητοποίηση μίας ελευθερίας: δεν
χρειάζεται να πας μακριά ή να φύγεις
από όπου και αν βρίσκεσαι. Το κοινό είναι οπουδήποτε υπάρχεις. Εκεί, έξω από
το σπίτι σου, έχεις όλη την αδιαφανή,
αδιαπέραστη καθημερινή πραγματικότητα. Έπειτα, δουλεύεις από αυτή τη
φαινομενική ακινησία για να σχεδιάσεις
το μεγαλύτερο ταξίδι απ’ όλα, να επαναλάβεις την Οδύσσεια, το ταξίδι των
Αργοναυτών: είσαι ένας ακίνητος ταξιδιώτης που δεν παύει να επιταχύνει την
πυκνότητα και την ακαμψία του πραγματικού του κόσμου. Το ταξίδι σου είναι
προς το στιγμιαίο, προς το παρόν, προς
την άνευ προηγουμένου συνάντηση μεταξύ των ομοίων σου. Το ταξίδι σου είναι προς αυτούς, προς την καρδιά τους,
προς την υποκειμενικότητά τους, τα συναισθήματά τους, τις αναμνήσεις τους
που εσύ ξυπνάς και κινητοποιείς. Είναι
ένα ταξίδι μέσα από τη φαντασία του
λαού σου, ένας σπόρος που σπέρνεται
στα πιο απομακρυσμένα εδάφη: την πολιτική, ηθική και ανθρώπινη συνείδηση
των θεατών σου. Επομένως, δεν κινούμαι, θα παραμείνω στο σπίτι, ανάμεσα
στους πιο κοντινούς μου ανθρώπους, σε
φαινομενική ακινησία, μέρα και νύχτα
να εργάζομαι, επειδή κατέχω το μυστικό
της ταχύτητας»

Οι φετινές εκδηλώσεις εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Θεάτρου 2019 θα πραγματοποιηθούν :
Κυριακή 31/03 | 20:00 » Δ.Θ. Καλλονής (Παράσταση ομάδων Περ. Δυτικής Λέσβου)
Σάββατο 06/04 | 20:30 » Δ.Θ. Μυτιλήνης (Παράσταση ομάδων ευρύτερης Περ. Μυτιλήνης )
Κυριακή 07/04 | 20:30 » Δημ. Θέατρο Μυτιλήνης (Παράσταση ομάδων Περ. Δυτικής Λέσβου)
Σάββατο 13/04 | 21:00 » Πολύκεντρο Παππάδου (Παράσταση ομάδων ευρύτερης Π. Μυτιλήνης)
•

Το εικαστικό της αφίσας και του προγράμματος είναι δημιουργία του Σταμάτη Γιαννάκη.

•

Ο σχεδιασμός των φωτισμών είναι του Αντρέα Σεφτελή.

Ευχαριστούμε την “ΗΧΩ Α.Ε.” για την ευγενική της χορηγία στην πραγματοποίηση των φωτισμών των παραστάσεων.

Διοργάνωση

ΕΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
“ΘΕΣΙΣ”

