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ΕΡΑΣΙΤΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

30 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
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30 χρόνια
1988 - 2018

“Ένας λαός που δεν βοηθάει
και δεν υποστηρίζει το θέατρό του,
αν δεν είναι νεκρός, είναι ετοιμοθάνατος.”
Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα
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ΕΚΔΟΣΗ

Εξώφυλλο:
Το λογότυπο της Συνάντησης φιλοτεχνημένο το 1989 στη Β’ Συνάντηση
από τον Ιάκωβο Μονογιούδη

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Χαιρετισμός
Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
κυρίου ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΥ

Τ

ο θέατρο είναι μια εντελώς ιδιαίτερη μορφή τέχνης, μια τέχνη «παράξενη», μια τέχνη που για να
εκφραστεί απαιτεί το ταλέντο του καλλιτέχνη, αλλά και την αποδοχή του θεατή.
Άνθρωποι από διαφορετικά επαγγέλματα, με διαφορετική κουλτούρα, χωρίς θεατρικό υπόβαθρο,
τις περισσότερες φορές επιλέγουν το θέατρο ως μέσο έκφρασης των προσωπικών συναισθημάτων
τους, ως διαφυγή από την καθημερινότητα, ως διέξοδο για τη δημιουργικότητά τους. Η επιτυχημένη
παράσταση, το χειροκρότημα του κοινού, οι δεσμοί με τους άλλους που δούλεψαν μαζί τους, η μέθεξη
στη θεατρική τέχνη, η επίτευξη του συλλογικού στόχου, συνιστούν ακριβή ανταμοιβή.
Το Υπουργείο Ναυτιλίας, και Νησιωτικής Πολιτικής στηρίζει με θέρμη αυτή την προσπάθεια από την
πρώτη Συνάντηση. Αφενός, γιατί κερδίζουν συμμετέχοντες και θεατές. Αφετέρου, γιατί ενισχύεται
η αυτοδύναμη πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας, ενώ παράλληλα τονώνονται οικονομικά και
τουριστικά τα νησιά που κάθε χρόνο φιλοξενούν τη διοργάνωση. Αποτελεί βαθιά πεποίθησή μας
ότι ο θεσμός των Συναντήσεων των Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου έχει συμβάλει σημαντικά στην
ανάπτυξη του θεάτρου στη νησιωτική Ελλάδα και έχει πείσει τους κατοίκους των νησιών που έχουν
θίασο αλλά και αυτούς που παρακολουθούν τις παραστάσεις ότι το θέατρο μπορεί με επιτυχία να
ενσωματωθεί στην καθημερινότητά τους προσφέροντας ποιότητα στη ζωή τους.
Επιθυμώ να συγχαρώ όλους όσους συνέβαλαν στην έκδοση του βιβλίου αυτού και βέβαια την
Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου για την ιδέα ενός αναμνηστικού λευκώματος όπου
μέσα από τις σελίδες του θα γνωρίσουμε και θα θαυμάσουμε την δουλεία των αιγαιοπελαγίτικων
ερασιτεχνικών θιάσων
Θέλω να αφιερώσω αυτό το λεύκωμα σε όλους τους γνωστούς και άγνωστους εργάτες της
ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας των νησιών μας.
							

		

Νεκτάριος Σαντορινιός
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Χαιρετισμός
Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κυρίου ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΕΛΛΗ - ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗ

Τ

ο πλήθος των αρχαίων θεάτρων του αιγαιακού χώρου αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία για τις
βαθιές ρίζες της θεατρικής τέχνης στα νησιά του Αιγαίου. Τα θεατρικά δρώμενα, αναπόσπαστο
στοιχείο της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής του Ελληνισμού, δεν έλειψαν ποτέ από το Αρχιπέλαγος.
Η μακραίωνη αυτή παράδοση συνεχίζεται σήμερα με πάνω από 30 ερασιτεχνικούς θιάσους που
υπηρετούν με επιτυχία τη θεατρική παιδεία των νησιωτικών κοινωνιών.
Η “Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου” γιορτάζει φέτος 30 χρόνια αδιάκοπης λειτουργίας
και προσφοράς στα νησιά μας. Ένας, κατά γενική ομολογία, καταξιωμένος θεσμός που υποστηρίζει
την ερασιτεχνική δημιουργία και βοηθάει στην πολιτιστική ανάπτυξη του Αιγαίου. Ένας θεσμός που
στάθηκε αφορμή να αναδειχθούν πολλοί νέοι ερασιτεχνικοί θίασοι αλλά και να δημιουργηθούν ή να
ανακαινιστούν πολλές θεατρικές σκηνές στα νησιά μας. Ένας θεσμός που αγαπήθηκε από όλους τους
νησιώτες.
Σήμερα, τριάντα χρόνια μετά είναι η ευκαιρία να αναστοχαστούμε όλα όσα έγιναν τα προηγούμενα
χρόνια και να υποσχεθούμε νέους, πιο φιλόδοξους, στόχους για το μέλλον.
Η πολιτεία, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και εγώ προσωπικά υποστηρίζουμε
με κάθε τρόπο τη συνέχιση και ανάπτυξη της “Συνάντησης”.
Ευχαριστώ την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου για την πολύτιμη συνεισφορά της και
εύχομαι στον κάθε αναγνώστη του λευκώματος αυτού να «ταξιδέψει» στην πολύχρονη Ιστορία του
Θεσμού και στην ερασιτεχνική θεατρική δημιουργία των αιγαιοπελαγιτών.
							

		

Με ειλικρινή εκτίμηση

Ιωάννης Γιαννέλλης - Θεοδοσιάδης

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Χαιρετισμός
Προέδρου Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου
κυρίας ΜΑΡΙΑΣ ΒΕΝΕΤΗ

Τ

ριάντα χρόνια! Δεν είναι και λίγο. Είναι μια ολόκληρη ζωή για πολλούς από εμάς, που ήμασταν νέοι
όταν ξεκινήσαμε και είμαστε ακόμη ενεργοί, δημιουργικοί και …λίγο περισσότερο ΄σοφοί’, τόσο όσο
για να εκτιμάμε αυτό που συμβαίνει και να αγωνιζόμαστε, όχι απλά να το διατηρήσουμε, αλλά και να το
κάνουμε καλύτερο. Πως έγινε αυτό το θαύμα; Περάσαμε σαράντα κύματα και όμως συνεχίζουμε…
Η πρώτη συνάντηση των ομάδων έγινε στα σεμινάρια θεατρικής παιδείας που οργάνωνε επί σειρά ετών
η Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης τη δεκαετία του ‘80 σε συνεργασία με το Θέατρο Καισαριανής.
Σωτήρης Χατζάκης και Έρση Δρίνη η ψυχή των σεμιναρίων και Κυριάκος Ντούμος στα οργανωτικά.
Στα σεμινάρια αυτά ωρίμασε η ιδέα διοργάνωσης ενός φεστιβάλ για την παρουσίαση της δουλειάς των
ομάδων. Στο τρίτο σεμινάριο στη Μυτιλήνη το ‘88 μια ομάδα ερασιτεχνών μαζί με τον Κυριάκο Ντούμο
πήγαμε στο Υπουργείο Αιγαίου, που μόλις είχε συσταθεί, και ρίξαμε την ιδέα για ένα θεατρικό φεστιβάλ.
Οι παράγοντες του υπουργείου αγκάλιασαν την ιδέα και έτσι ξεκίνησε η «Συνάντηση Ερασιτεχνικών
Θιάσων Αιγαίου» με διοργανωτές το Υπουργείο Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης.
Ονομάσθηκε έτσι για να σηματοδοτήσει τη διαφορά από άλλα φεστιβάλ αφού σ’ αυτήν δεν υπάρχει
ανταγωνισμός αλλά μόνο ευγενής άμιλλα και ανταλλαγή απόψεων, στοιχεία απαραίτητα για την πρόοδο
και βελτίωση του ερασιτεχνικού Θεάτρου. Αυτά μας δίδαξαν οι δάσκαλοί μας στα σεμινάρια.
Από τότε έχουν γίνει 29 “Συναντήσεις” σε άλλο νησί κάθε φορά. Στους συμμετέχοντες προστέθηκε η
Κύπρος και η Θράκη, οι ομάδες πλήθυναν και το ερασιτεχνικό θέατρο απλώθηκε κυριολεκτικά σε όλο το
Αιγαίο.
Αυτή ήταν η πρώτη περίοδος της «Συνάντησης», όπου την ευθύνη διοργάνωσης είχαν οι δύο φορείς
που χρηματοδοτούσαν το φεστιβάλ. Το 2001 οι θεατρικές ομάδες του Αιγαίου ίδρυσαν την Ομοσπονδία
Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου και από το 2002 τη διοργάνωση της «Συνάντησης» ανέλαβε η Ομοσπονδία.
Στην πρώτη “Συνάντηση” στη Μυτιλήνη συμμετείχαν δώδεκα ομάδες από έξι νησιά του Αιγαίου. Από
αυτές οι εννέα συνέχισαν και συνολικά στην 30η Συνάντηση συμμετέχουν είκοσι οκτώ ομάδες από δεκαέξι
νησιά. Οι αριθμοί δείχνουν τον ρόλο που έπαιξαν οι «Συναντήσεις» στην εξάπλωση του ερασιτεχνικού
θεάτρου στα νησιά μας. Πέρα όμως από τους αριθμούς οι «Συναντήσεις» επέδρασαν καταλυτικά στην
βελτίωση της ποιότητας των παραστάσεων.
Τα νησιά μας έχουν προβλήματα επικοινωνίας και πρόσβασης και έτσι νησιώτες ακόμη και κοντινών νησιών
πολλές φορές δεν έχουν καμία σχέση. Το ερασιτεχνικό θέατρο και ιδιαίτερα οι «Συναντήσεις» έφεραν σε
επαφή και δημιούργησαν άρρηκτους δεσμούς ανάμεσα σε τόσους πολλούς ανθρώπους από διαφορετικά
νησιά του Αιγαίου: Λήμνος Ικαρία, Κάλυμνος, Μήλος, Άνδρος, η νοητή γραμμή που μας ενώνει... Ίσως είναι
ο μόνος θεσμός που με τόσο μικρό κόστος για την Πολιτεία έχει τόσο μεγάλο και πολλαπλό αποτέλεσμα,
καθώς ενεργοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις των νησιών και δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους τους
να παρακολουθούν αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις, που με αγάπη και πάθος παρουσιάζονται από
συμπολίτες τους. Έτσι δημιουργείται ένα θεατρικό κοινό που συνεχώς μεγαλώνει, αποκτά θεατρική παιδεία
και κριτική σκέψη και στη συνέχεια αναζητά την ποιότητα και από το επαγγελματικό θέατρο.
Η «Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου» είναι γιορτή του πολιτισμού. Μια γιορτή που στη
συνείδηση όλων, τόσο των συμμετεχόντων όσο και των κατοίκων των νησιών, είναι πλέον ΘΕΣΜΟΣ.
Αρχικά πιστεύαμε ότι θεσμός θα γινόταν με κάποια υπουργική απόφαση. Λάθος. Θεσμός έγινε από τη δική
μας επιμονή να συνεχίζουμε, παρά τις αντιξοότητες στηριζόμενοι κυρίως στην ενότητα και τη συνεργασία.
Αυτή είναι η δύναμή μας.
Πολύτιμο για μας υλικό από αυτή τη διαδρομή παρουσιάζεται σ’ αυτό το λεύκωμα, Στιγμές, μνήμες,
συγκινήσεις, χαρά, δημιουργία...
Να είστε καλά σύντροφοι και συνοδοιπόροι σ’ αυτό το ταξίδι…

Μαρία Βενέτη
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
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Η Θράκη και η Κύπρος στην «Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου»
«Θράκη – Αιγαίο – Κύπρος Ενιαίος Χώρος»

ΘΕΑΤΡΙΚ

ΟΣ 2006

ΟΥ, ΚΥΠΡ

ΣΑΣ ΠΑΡ

ΝΑΟΥ
Η ΟΜΑΔΑ

ΡΟΣ 2003

Ν ΧΙΟΥ, ΚΥΠ

ΓΥΝΑΙΚΩ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Τ

ον Νοέμβριο του 1990 μετά από επίσημη πρόσκληση του τ. Υπουργείου Αιγαίου το Κυπριακό
Ερασιτεχνικό Λαϊκό Θέατρο Αγλατζιάς, παρουσιάζει τη δουλειά του, «Γιατρός με το στανιό» του
Μολιέρου στο κοινό της Σάμου στο πλαίσιο της «Γ’ Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου».
Τον Ιούνιο του 1994 υπογράφεται στην Αθήνα από τους νόμιμους εκπροσώπους του Θεατρικού
Οργανισμού Κύπρου και του τ. Υπουργείου Αιγαίου πρωτόκολλο συνεργασίας των δύο μερών για
ανταλλαγή ερασιτεχνικών σχημάτων που ελάμβαναν μέρος στα αντίστοιχα Φεστιβάλ των δύο χωρών:
Τη «Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου» και το Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου.
Βασικός σκοπός των ανταλλαγών αυτών είναι η προαγωγή της θεατρικής ερασιτεχνικής δημιουργίας,
η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η αλληλογνωριμία και επικοινωνία μεταξύ των θεατρικών
ερασιτεχνικών σχημάτων της Ελλάδας και της Κύπρου και η αμοιβαία ενημέρωση και επιμόρφωση
των ερασιτεχνών.
Από το 1995 η «Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου» ως θεσμός πια εμπλουτίζεται με τη
συμμετοχή πέραν της Κύπρου και με ένα ερασιτεχνικό σχήμα από την Θράκη. Την ευθύνη επιλογής του
σχήματος την είχε το τ. Υπουργείο Μακεδονίας – Θράκης. Η συνεργασία του τ. Υπουργείου Αιγαίου, του
Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και του τ. Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης εντασσόταν στο πλαίσιο του
προγράμματος «ΘΡΑΚΗ - ΑΙΓΑΙΟ - ΚΥΠΡΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΧΩΡΟΣ». Στόχος του προγράμματος ήταν η
δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού που να αξιοποιεί τον ανθρώπινο πολιτιστικό πλούτο των τριών αυτών
ακριτικών περιοχών του ελληνισμού αποκαλύπτοντας και ενισχύοντας όχι μόνο τους ιστορικούς αλλά
και τους σύγχρονους πνευματικούς και πολιτιστικούς τους δεσμούς, αναδεικύοντας την αδιάσπαστη
ενότητα του εθνικού τόξου Θράκης – Αιγαίου – Κύπρου, ως χώρου δημιουργικού διαλόγου τέχνης και
συνεργασίας. Με τον τρόπο αυτό στη «Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου» παίρνουν μέρος
τα πιο αξιόλογα σχήματα από την Βόρεια Ελλάδα, Ξάνθη, Ορεστιάδα, κ.λ.π.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΑΣΤΕΓΟΙ” ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, 2001
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Με τη μη δυνατότητα ανανέωσης του προγράμματος , έτυχε να κλείσει, το 2007, αυτόν τον κύκλο, το
ίδιο σχήμα που τον είχε ανοίξει το Λαϊκό Θέατρο Αγλατζιάς Κύπρου με Μολιέρο «Παντριά με Δόσεις»
στην «20η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου» στη Σύρο. Οι ανταλλαγές αυτές εκτιμάτε ότι
είχαν θετικές επιπτώσεις αφενός μεν στην ανάπτυξη της θεατρικής ερασιτεχνικής δημιουργίας αλλά
και κυρίως στις σχέσεις μεταξύ των μελών των θιάσων από την Κύπρο, το Αιγαίο και την Θράκη.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ
Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Εκδοχές τρεις: Εκδοχή 1η
ο1988 και στα τότε Υπουργείο Αιγαίου και Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης πέφτει
η ιδέα. Να φτιάξουμε μια Συνάντηση. Οχι δε σχεδιάζουν μπουζουκτσίδικο σε τρίστρατο του
κάμπου. Συνάντηση θεατρική των νησιών του Αιγαίου σχεδιάζουν κάποιοι της δημοσιοϋπαλληλικής
ρουτίνας αρνητές. Με τη ζέση αγνού ιδεολόγου ορίζουν τα τέσσερα όχι τους τα κατηγορηματικά (όχι
στον αποκλεισμό ομάδων τον ελιτίστικο, όχι στων βραβείων το μαράζι, οχι σε τόπο διεξαγωγής μόνιμο,
όχι στου αποκλεισμού το εισιτήριο), γράφουν την πρόταση τους σε χαρτί και το χαρτί από τον παιδικό
ενθουσιασμό τους χάρτινη βαρκούλα γίνεται, στο πέλαγος ξανοίγεται και τα λιμάνια πιάνει. Μυτιλήνη,
Χίο, Σάμο, Σύρο, Νάξο, Λέρο. Η ιδέα συναρπάζει και το Νοέμβρη του ‘88 έντεκα ομάδες στήνουνε στη
Μυτιλήνη του έρωτά τους τα τεχνήματα τα θεατρικά. Αρχαία τραγωδία, Νεοελληνικό θέατρο, παιδικό
θέατρο, ξένο έργο. Όλα τα λουλούδια να ανθίσουν. Στέφεται η Συνάντηση με επιτυχία μεγάλη κι από
τότε για τριάντα χρόνια συναπτά, η Συνάντηση καρπίζει τους μήνες που οι οπώρες φθίνουν. Τρεις οι
οργανωτές της, το Υπουργείο Αιγαίου, η ΓΓΛΕ, η Ομοσπονδία μας από το 2003. Δώδεκα οι τόποι της
οι φιλόξενοι, και 40 οι ομάδες από 17 νησιά που συμμετείχαν σ αυτές τις Συναντήσεις, που ήσαν για
τα νησιά μας της χρονιάς το πολιτιστικό γεγονός.

Τ

Εκδοχές τρεις: Εκδοχή 2η
Λένε η τέχνη είναι υπόθεση μοναξιάς και στέρησης. Ο καλλιτέχνης σε παριζιάνικη σοφίτα παρέα με
τη μούσα μόνο. Το κρύο παγώνει το σώμα, όμως φλογίζει το πνεύμα του και δημιουργεί.
Υπάρχει κι’ η άλλη άποψη. Η καλλιτεχνική δημιουργία χρειάζεται χώρο και παρέα. Ένα θερμοκήπιο
που θα ωθήσει το δημιουργό να ξεπεράσει τις αναστολές του, να πλουτίσει τις εμπειρίες του, να οξύνει
τις ευαισθησίες του, να ξεδιπλώσει το ταλέντο του. Μας ταιριάζει. Εύκολες οι παρέες στις φιλικές
κοινωνίες μας. Χώρος μας το Αιγαίο. Η θάλασσα που πλημμύρισε την αρχέγονη γη και ένωσε παρά
χώρισε όσες κορφές βουνών επέμεναν να εξέχουν. Οι ανοιχτοί ορίζοντες ευνοούν πνεύματα ελεύθερα
και ανήσυχα, δημιουργούν πολιτισμούς. Παρά τις σύγχρονες εξελίξεις, τον αποκλεισμό από την Ιωνική
ακτή, την ενίσχυση του κέντρου, η ανάπτυξη πλούσιας ερασιτεχνικής θεατρικής δημιουργίας δείχνει
πως όροι ιστορικοί εξακολουθούν να λειτουργούν.
Εκδοχές τρεις: Εκδοχή 3η
Ένας νευροβιολόγος- ποιητής ισχυρίζεται πως υπάρχει μια περιοχή του νου, καλά κρυμμένη πίσω από
νευρώνες, συνάψεις και κέντρα εγκεφαλικά όπου συγκεντρώνονται οι μνήμες από ότι όμορφο μαζί
σημαντικό και καθοριστικό της ζωής μας γεγονός. Όποτε καταφέρνουμε απερίσπαστοι να εισέλθουμε
σ’ αυτόν τον νοητικό παράδεισο, πλήρης αγάλλεται η ψυχή νοιώθοντας πως η ζωή δεν είναι μόνο
ποδαρόδρομος αλλά έχει και καιρούς πετάγματος, ίσως κι’ υψιπετείς. Σ’ εμάς τους ερασιτέχνες του
Αιγαίου θα πρέπει στου νου αυτή την ουτοπία να υπάρχουν και κάποιες απο τις Συναντήσεις. Γιατί
σ’ αυτές συναγωνιστήκαμε δημιουργικά, εξελιχθήκαμε καλλιτεχνικά, φτιάξαμε φιλίες μακρόχρονες,
ερωτευτήκαμε συναρπαστικά, διαφωνήσαμε έντονα σε συμπόσια απολαυστικά αναζητώντας
ιδεολογικό και αισθητικό μπούσουλα, ενθουσιαστήκαμε, απογοητευθήκαμε, με λίγα λόγια, κι’ όσο κι’
αν η απόσταση εξωραΐζει, ΖΗΣΑΜΕ.
...Και συνεχίζουμε

έρασαν κιόλας τριάντα χρόνια από την πρώτη συνάντηση των ερασιτεχνικών θιάσων του Αιγαίου
που πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη. Τριάντα χρόνια μέσα στα οποία σε διαφορετικά στίγματα
των νησιών του Αιγαίου Πελάγους συναντήθηκαν οι ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες μεταξύ τους,
έδειξαν δείγματα της δουλειάς τους, μπολιάστηκαν με τις τοπικές κοινωνίες, ενίσχυσαν τις οικονομίες
των τόπων που έγιναν, έριξαν τον σπόρο του θεάτρου σε όλες τις πλευρές των νησιών του αρχιπελάγους.
Σήμερα πια η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση των ερασιτεχνικών θεατρικών ομάδων του Αιγαίου έχει
γίνει θεσμός για τις εκατοντάδες ανθρώπους που ασχολούνται με το ερασιτεχνικό θέατρο και για τους
κατοίκους των νησιών , στηρίζεται σταθερά από την πολιτεία και την τοπική αυτοδιοίκηση, διεκδικεί
μια ισχυρή θέση στα πολιτιστικά δρώμενα στον τόπο μας.
Σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για τον τρόπο διοργάνωσης των συναντήσεων. Σίγουρα
ένας τόσο πολύχρονος θεσμός πρέπει εξ ορισμού να ανανεώνει τη μορφή, το περιεχόμενο και την
οργανωτική του πλατφόρμα για να μπορέσει να είναι πάντα επίκαιρος, θελκτικός στους ανθρώπους που
απευθύνεται και ουσιαστικός σε αυτούς που συμμετέχουν και που παράγουν το θεατρικό αποτέλεσμα.
Αλλά αυτό είναι μια υπόθεση εργασίας που θα κριθεί διαχρονικά με νέες ιδέες, καινούργιες συμμετοχές,
εμπλουτισμό του περιεχόμενου και πολλαπλασιασμό των ανθρώπων που έχουν ενεργή προσφορά και
διάθεση να ανοιχτούν σε καινούργιες προκλήσεις.
Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή η ιδέα που ξεκίνησε δειλά πριν από τριάντα χρόνια στη Λέσβο έχει
σήμερα γερά πατήματα και ισχυρές βάσεις για να δώσει πρωτοπόρα ώθηση και καινοτόμα προοπτική
στον θεσμό που λειτούργησε όλα αυτά τα χρόνια σαν γέννημα της πολύχρονης προσπάθειας τόσων
ερασιτεχνών στο νησιωτικό χώρο του Αιγαίου.

Στρατής Βλαστάρης
(Μυτιλήνη)

Π

έρασαν κιόλας τριάντα χρόνια από τότε που κάποιοι «κουζουλοί» του καιρού μας, με σημαία τους
τη θεατρική δημιουργία, ξεκίνησαν να απλώνουν σ’ όλο το Αιγαίο την έγνοια τους για τον τόπο.
Είναι εκείνοι που, δραπετεύοντας από τον εφησυχασμό της εποχής, αντιδρούν σε ό,τι ευτελίζει τη ζωή
μας. Εκείνοι που προβληματίζονται, ανησυχούν, τολμούν να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και
κυρίως, με εφαλτήριο τη θεατρική τέχνη, αντιτάσσονται σ’ ό,τι την κάνει μίζερη.
Το έργο που κάθε θεατρική ομάδα δημιουργεί στο νησί της έχει αναγνωριστεί από τους ανθρώπους
του και πέρα απ’ αυτό ως προσφορά στον άνθρωπο και στον συναισθηματικό του πλούτο. Προσφορά
στον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας.
Οι πυρήνες των Αιγαιοπελαγίτικων θεατρικών ομάδων αποτελούν τη μαγιά για τη δημιουργία υγιών
ανθρώπινων σχέσεων που με ζεστασιά και τρυφερότητα καλλιεργούν την ψυχή μας.
Κάνουν και κάτι άλλο τα μέλη των θεατρικών ομάδων. Φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά τον
ένα στον άλλο. Πολεμούν τη μοναξιά, και τις μέρες μας, που ο άνθρωπος έχει χάσει τον ψυχισμό
του, τροφοδοτούν την αλληλεγγύη, την αγάπη για τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον δίνοντας με
ανιδιοτέλεια τροφή στον εσωτερικό του κόσμο. Με το γέλιο, τη συγκίνηση, το δάκρυ, τη χαρά ή τη
λύπη, τη νοσταλγία, τον προβληματισμό να γίνονται τροφή για να ανθίσει το συναίσθημα.
Και μια φορά τον χρόνο συναντώνται για να ενώσουν τη φωνή τους και να διατρανώσουν τη βούλησή
τους ότι η θεατρική τέχνη, έκφραση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού, αποτελεί πηγή
ελπίδας του καιρού για το μέλλον του τόπου μας.

Ευχόμαστε και στα εκατό.

Γιάννης Νιωτάκης

Στέλιος Μάρκου

(Ρόδος)

(Σάμος)
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30 χρόνια

1988 - 2018
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Ευχαριστώ θερμά
τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
κ.κ. Μάγδα Αλβανού, Μαγδαληνή Τσιγκάκου και Ελένη Πολύζου για την υποστήριξη τους,
τον φίλο Γιάννη Λυτσάκη για την βοήθεια σε φωτογραφικό υλικό,
καθώς και όλους όσους στήριξαν την έκδοση αυτή.

ΑΝΤΗΣ
Ν
Υ
Η
Σ
ΕΡΑΣΙΤΕ

Η «Συνάντησή» μας συμπληρώνει εφέτος
τριάντα συναρπαστικά θεατρικά χρόνια παραστάσεων,
επικοινωνίας και ισχυρών δεσμών φιλίας σε όλο το Αιγαίο.
Στις μικρές κοινωνίες των νησιών μας το ερασιτεχνικό θέατρο ως πυλώνας πολιτισμού,
έχει αυξημένη σπουδαιότητα.
Αποτελεί μορφή έκφρασης, δημιουργικής απασχόλησης, επικοινωνίας, εκπαίδευσης.
Οι ερασιτέχνες ηθοποιοί «δίνονται» στο θέατρο,
αφοσιώνονται στη δημιουργία της θεατρικής παράστασης,
υστερώντας ίσως σε τεχνική, σίγουρα όμως υπερτερώντας σε πάθος,
ανάγκη για έκφραση, εξωτερίκευση συναισθημάτων.
Αυτή η ανάγκη κάποιων ανθρώπων - που ευτυχώς είναι όλο και περισσότεροι συντηρεί τον θεσμό της Συνάντησης Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου.
Για τριάντα χρόνια άνθρωποι διαφορετικοί με κοινό χαρακτηριστικό
την αγάπη τους για το θέατρο, συγκεντρώνονται σ’ ένα νησί του Αιγαίου
προσφέροντας διασκέδαση στους κατοίκους του
αλλά ταυτόχρονα κι ένα θέαμα το οποίο δίνει ευκαιρία για υγιή προβληματισμό,
αφού το θέατρο αποτελεί τέχνη με συναισθηματική επίδραση,
μέσο μετάδοσης μηνυμάτων και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης.
Ελπίζω το λεύκωμα αναπόλησης του χθες να προσφέρει συγκίνηση
και να δώσει αφορμή για νέες σκέψεις στους παλιούς μετέχοντες της Συνάντησης.
Ελπίζω ακόμη να προφέρει ενημέρωση και γνώση στους νεότερους εραστές της θεατρικής τέχνης.
Ο τόμος αυτός περιέχει μέρος του υλικού των Συναντήσεων,
αφού ήταν αδύνατον να συμπεριληφθούν στις σελίδες του οι εκατοντάδες των παραστάσεων
και συντελεστών που παρουσιάστηκαν αυτά τα τριάντα χρόνια.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΥΛΙΚΟΥ

Δημήτρης Βαμβακούσης

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗΣ
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ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” “Οι Αγροίκοι’’

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΞΟΥ “Τρωάδες’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ” “Ο Γάμος ’’
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Το σακάκι που βελάζει’’

Λήδα Σ

αντάλα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ” “Ο Καραγκιόζης παρά λίγο βεζύρης’’
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ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΛΑΝΤΖΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Φ.Ο.Μ. “Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ’’ “Η Βεγγέρα’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Το σακάκι που βελάζει’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Ο Δράκος’’
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ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ ‘’ΑΠΟΛΛΩΝ’’ “Δωδέκατη Νύχτα’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΕΡΟΥ “Απόψε Αυτοσχεδιάζουμε’’

ΤΥΠΙΑ’’ 13 -11-1991

ΕΡΙΔΑΣ ‘’ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΦΗΜ

Φ.Ο.Μ. “Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ’’ “Εκκλησιάζουσες’’
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ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΥ “Ο Επιθεωρητής’’

ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΥ “Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο’’

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΙΟΥ “Φρουτοπία’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ’’ “Το Ταξίδι του Τουρτούρι’’
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ΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΩΦΥΛΟ ΠΡΟΓ
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Σ’’ “Υλικό Αντιγόν

Φ.Ο.Μ. “ΘΕΟΦΙΛΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “Ο ΣΟΥΡΗΣ’’ “Η χειραφέτησις’’

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Μάνα.. μητέρα…μαμά..’’

“ΤΑ ΝΕΑ’’ 2-12-1993
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΙΟΥ “Tα γουρουνάκια κουμπαράδες’’
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ “Επικίνδυνο παιγνίδι’’

ΘΙΑΣΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΡΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Το Πανηγύρι’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΕΡΟΥ “Η Πικραγαπημένη’’
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μματος
ώφυλλο προγρά

ΝΕΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ “Γιατρός με το στανιό’’

Εξ

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ’’ “Το παιχνίδι της τρέλας και της φρονιμάδας’’

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΣΥΡΟΥ “ Ψηλά απ’ τη γέφυρα’’
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Η μικρή μας πόλη’’
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ “Το κράτος του Ποφάλλου’’

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ’’ “Όπως και τ’ άλογα’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Οι Φυσικοί ‘’
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Ο Μπήντερμαν και οι εμπρηστές’’
ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ’’ “Ονειρο Καλοκαιρινής Νύχτας’’

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “Ο ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ’’ “Στο Μύλο’’

Φ.Ο.Μ. “Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ’’ “Η Φιλονικία’’

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΜΟΥ “Ευτυχώς τρελλάθηκα’’
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ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΑΜΟΥ “Η πρόβα”
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ “Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Το έβδομο ρούχο”

Θ.Π.Ο.Σ “ΆΠΟΛΛΩΝ” “Ισόβια κωμωδία”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ” “Η μικρή μας πόλη”
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ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “Να ντύσουμε τους γυμνούς”

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ “Το κορίτσι από την Άνδρο”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Γκόλφω forever”

ΕΘΟΚ ΛΕΣΒΟΥ “Μικροί φαρισαίοι”

130

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΚΩ “Το Σκλαβί”

ΔΕΠΠΑ ΜΥΚΟΝΟΥ “Λεπρέντης”
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“ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ” ΠΑΡΟΥ “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”

ΠΕΚΕΒ ΧΙΟΥ “Ο Μικρός πρίγκιπας”

“ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ” ΠΑΡΟΥ “Ο διάολος μέσα του”

Θ.Ο. DUENDE “Ο Μπίντερμαν και οι εμπρηστές”
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Φ.Ο.Μ “Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ” “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”

Θ.Ο. ΣΥΡΟΥ “Ο ΣΟΥΡΗΣ” “Ωχ τα νεφρά μου”

Μ.Ε.Α.Σ ΛΗΜΝΟΣ “Το τάβλι”
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΥΛΟΥ “Ψέμα στο ψέμα”
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Τα κόκκινα φανάρια”

ΟΜΗΡΕΙΟ Π. Κ. ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ “Μ’απατά δε μ’απατά”

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΚΩ “Βιολογικός μετανάστης”

‘ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ’ ΤΗΝΟΥ “Φαύστα”
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ΕΘΟΚ ΛΕΣΒΟΥ “Για ποια Ελένη”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ “Είμαι χάλια”
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“ΆΡΧΙΛΟΧΟΣ” ΠΑΡΟΥ “Ο ελαφοβασιλιάς”

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “Οι ηλίθιοι”

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ “Ο κουνενές”
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΜ “Σκιά του έρωτα”
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΙΟΥ “Η ωραιότερη ιστορία του κόσμου”

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ‘’ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ’’ Υπό την διεύθυνση του Νίκου Κυπουργού
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ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ “Τα μωρά τα φέρνει ο πελαργός”

ΠΕΚΕΒ ΧΙΟΥ “Η αυλή των Θαυμάτων” (πρόβα)

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ στο “Παπάγια μάντολες”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ” “Το αυγό”

“ΑΠΟΛΛΩΝ” ΣΥΡΟΥ “Αρσενικό και παλιά δαντέλα”
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Φ.Ο.Β ΧΙΟΥ “Ο αρχοντοχωριάτης”
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ΔΕΠΠΑ ΜΥΚΟΝΟΥ “Αλεπούδες”

Παράλληλες εκδηλώσεις σε μπαρ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ ΧΙΟΥ “Όταν μας χτύπησε η κρίση”

154

ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΣ “Το τραγούδι του ουρανού”

“ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ” ΤΗΝΟΥ “Τριαντάφυλλο στο στήθος”

155

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ “Ελέφας”

Σεμινάριο “Ύπαρξη στη σκηνή”
με τον Σίμο Κακάλα

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Η όπερα της πεντάρας”

ΠΕΚΕΒ ΧΙΟΥ “Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας”

ΤΕΧΝΗ ΠΑΤΜΟΥ – Θ.Ο ΠΑΤΜΟΥ “Οιδίπους Τύραννος”
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ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΣ “Άμλετ Βου”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΕΡΟΥ “Γιοί και κόρες”

ΕΘΟΚ ΛΕΣΒΟΥ “Τρωάδες”

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ “Η Ζωή είναι γυναίκα”

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” “Ποια Ελένη”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΟΥ “Εκκλησιάζουσες”

160
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ” “12”

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ “Το κίτρινο σκυλί”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΗΣΣΑ ΣΥΡΟΥ “Ψέμα στο ψέμα”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “DUENDE” ΙΚΑΡΙΑΣ “Black out”

162

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΛΕΣΒΟΥ “Το μπουφάν της Χάρλεϊ”
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acTa ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΩ “Χαροτολογώντας’’

Θ. Σ. ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΟΓΩΝ ΛΕΣΒΟΥ “Τρία μονόπρακτα”

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΡΟΥΣΣΩΝ ΣΥΡΟΥ “Οίκος ενοχής”

“ΝΗΡΕΑΣ” ΠΑΡΟΥ “4 Δωμάτια “

166

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΤΜΟΥ “Το δείπνο των ηλιθίων”

167

ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΣ “Κόκκινο βελούδο”

ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΟΣ “Κόκκινο βελούδο”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝΟΥ “ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ” “Υπό έλεγχο”

ΕΘΟΚ ΛΕΣΒΟΥ “Λυσιτράτη”

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ ΑΓΙΑΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ “ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ” “Το μεγάλο μας τσίρκο”

168
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ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΝΔΡΟΥ “Οι φόνισσες της Παπαδιαμάντη”
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ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΧΙΟΥ “Το όνειρο του δωδεκαήμερου”

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ “Μάμ”

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΗΛΟΥ “Ένα καπέλο από ψάθα Ιταλίας”

172

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ DUENDE ΙΚΑΡΙΑΣ “Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΕΡΟΥ “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”
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ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ “Κατσαρίδα”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ “ Άγριος σπόρος”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ “Η Ποντικοπαγίδα”

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ Ο ΜΙΛΟΣ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ “Συμπέθεροι από τα Τίρανα”

ΟΜΗΡΕΙΟ Π. Κ. ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ “Το Μανιφέστο των Κλόουν”

174

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ “Η σπασμένη στάμνα”
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

η

30 Συνάντηση

ΠΕΜΠΤΗ 4/10
19.00

21.00

Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Στα χνάρια του διαβάτη» (Πατούχας & Επικήδειος)
του Ιωάννη Κονδυλάκη
ΑΔΕΛΦΌΤΗΤΑ ΚΡΗΤΏΝ ΡΌΔΌΥ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«@έχετεμήνυμα.com» του Hal Salwen
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΚΑΛΛΌΝΗΣ ΛΕΣΒΌΥ (ΕΘΌΚ)

ΔΕΥΤΕΡΑ 8/10
10:00
12.00
17.00
18.30
21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/10
18.00
20.00
20.30
21.30

Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Ring» της Leonore Confino
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΛΕΡΌΥ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
Εγκαίνια εκθεσης εικαστικών εγκαταστάσεων
ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
«Γυναίκα Γη»
ΚΌΙΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΏΝ ΘΙΑΣΏΝ ΤΌΥ ΑΙΓΑΙΌΥ

ΣΑΒΒΑΤΌ 6/10
10:00
17.00
19.30
21.30

Ξενοδοχείο «GOLDEN SAND»
Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις
Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Ό πύργος του Φρανκενστάιν» του Μάρτιν Ντάουνιγκ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΝΑΌΥΣΑΣ ΠΑΡΌΥ
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Όι αγροίκοι» του Κάρλο Γκολντόνι
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΗΛΌΥ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Ηλέκτρα» του Σοφοκλή
ΘΕΑΤΡΙΚΌΣ ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΣΥΡΌΥ «ΑΠΌΛΛΏΝ»

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/10
11.00
18.00
20.30

23.00
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Βιβλιοθήκη Κοραή
Εγκαίνια εκθεσης θεατρικών βιβλίων και τεκμηρίων
και μικρό αφιέρωμα στον Γεώργιο Θεοτοκά
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«2 ½ φόνοι κι ένα μπουλντόγκ» των Μ. Ρέππα & Θ. Παπαθανασίου
ΕΚΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΧΡΌΥΣΣΏΝ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Τέλειοι άγνωστοι» του Paolo Genovese
σε θεατρική διασκευή Γιάννη Μανδουραράκη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΣΑΜΌΥ
Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Σφαγείο/Αδέρφια στη δίνη του πολέμου» του Ιλάν Χατσόρ
ΘΕΑΤΡΙΚΌ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΏ ACTA

Ξενοδοχείο «GOLDEN SAND»
Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις
Εργαστήρι Σωματικού Θεάτρου με την Εριφύλη Στεφανίδου
(μέλος της ομάδας Patari Project)

Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Η Ώραία Κοιμωμένη…ΑΛΛΙΏΣ!» της Καλλιόπης Φύκαρη
ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΧΙΌΥ
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Συνταγματάρχης Πουλί» του Χρίστο Μπόιτσεφ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ OΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΌΥ
Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Ό θάνατός σου η ζωή μου» του Αλέκου Σακελλάριου
ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΓΥΝΑΙΚΏΝ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

ΤΡΙΤΗ 9/10
10.00

Εργαστήρι Σωματικού Θεάτρου με την Εριφύλη Στεφανίδου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12/10
10:00
18.00
20.00
22.00

ΣΑΒΒΑΤΌ 13/10
18.00

(μέλος της ομάδας Patari Project)

17.00
19.30
21.30

Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Λουμπάγκο» του Μανώλη Κορρέ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΠΑΤΜΌΥ
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Όι ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον
ΠΡΌΌΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΌΙΝΏΝΙΚΗ ΕΝΏΣΗ ΒΡΌΝΤΑΔΌΥ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Φονικό Σενάριο» του Ira Levin
ΘΕΑΤΡΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΣΥΡΌΥ «Ό ΣΌΥΡΗΣ»

ΤΕΤΑΡΤΗ 10/10
10:00
17.00
20.00
22.00

Ξενοδοχείο «GOLDEN SAND»
Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις
Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Ροδάκινο Κομπόστα» του Μιγκέλ Μιούρα
ΔΕΠΠΑ ΜΥΚΌΝΌΥ - ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Ιστορία Ζωολογικού Κήπου» του Έντουαρτ Άλμπι
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΤΗΝΌΥ «ΘΕΑΤΡΌΠΌΙΕΙΌ»
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Όι δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ
ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ

ΠΕΜΠΤΗ 11/10
17.00

19.00
21.30

Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Κατά μάνα κατά κύρη, κατά γαμπρό και νοικοκύρη»
σε διασκευή Χάρη Γεωργιάδη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΜΗΛΌΥ
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Ό Σιμιγδαλένιος» του Αλέξανδρου Αδαμόπουλου
ΦΙΛΌΠΡΌΌΔΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΒΡΌΝΤΑΔΌΥ ΧΙΌΥ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Φτυστός ο Μακαρίτης» της Π. Φυλακτάκη
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΧΙΌΥ
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Ξενοδοχείο «GOLDEN SAND»
Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις
Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς
«Η ρομαντική μου ιστορία» του Ντικ Τζάκσον
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΙΚΑΡΙΑΣ DUENDE
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε διασκευή Λένιας Ξενάκη
ΌΜΗΡΕΙΌ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΌ ΚΕΝΤΡΌ ΔΗΜΌΥ ΧΙΌΥ
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Τα μάτια τέσσερα» του Γιάννη Τσίρου
ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΜΕΑΣ ΛΗΜΝΌΣ»

20.30
23.00

Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Ψάρι στα χείλη» του Βασίλη Τσικάρα
«ΝΗΡΕΑΣ» ΠΑΡΌΥ
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
«Τίμων ο Αθηναίος» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ
ΘΕΑΤΡΙΚΌΣ ΌΜΙΛΌΣ ΑΝΔΡΌΥ
Ξενοδοχείο «GOLDEN SAND»
Αιγαιοπελαγίτικη Συνάντηση Χορών και Γεύσεων

ΚΥΡΙΑΚΗ 14/10
10:00
19.00
21.00
21.30

Ξενοδοχείο «GOLDEN SAND»
Ανοικτή συζήτηση για τις παραστάσεις
Κινηματοθέατρο ΠΕΚΕΒ
«Όι ηλίθιοι» του Νηλ Σάιμον
ΠΌΛΙΤΙΣΤΙΚΌΣ ΣΥΛΛΌΓΌΣ ΠΑΡΌΥ «Ό ΑΡΧΙΛΌΧΌΣ»
Όμήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου
ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ
«Ό κλέψας του κλέψαντος» του Μάριο Μονιτσέλι
σε θεατρική διασκευή Βασίλη Σαμαρά
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΌΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΌΙ ΑΣΤΕΓΌΙ»

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” “Ηλέκτρα”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ “Τέλειοι άγνωστοι”

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “ΨΗΛΟΡΙΤΗΣ” “Στα χνάρια του διαβάτη”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΧΙΟΥ “Φτυστός ο μακαρίτης”

178

179

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “Ο ΣΟΥΡΗΣ” “Φονικό σενάριο”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΝΔΡΟΥ “Τίμων ο Αθηναίος”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ “ΝΗΡΕΑΣ” ΠΑΡΟΥ “Ψάρι στα χείλη”

ΑΜΕΣ “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ” ΠΑΡΟΥ “Οι ηλίθιοι”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ” “Ο κλέψας του κλέψαντος”

180

181

“Το θέατρο ταξιδεύει”

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “Ο ΨΗΛΟΡΙΤΗΣ” Χάλκη 5-7-2017

Η

Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου ιδρύθηκε το 2001 από 22 αρχικά μέλη στην Κω, έπ’
ευκαιρία της εκεί 14ης «Συνάντησης Ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου» με στόχο τον συντονισμό
της δράσης των μελών της, την ενίσχυση και προβολή της καλλιτεχνικής τους δημιουργίας και την
άμβλυνση των πολιτιστικών ανισοτήτων μεταξύ των νησιών του Αιγαίου.

ΘΕΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ Αγαθονήσι Μάιος 2018

Οι ομάδες που συγκρότησαν την ομοσπονδία ήλθαν σε επαφή μεταξύ τους στα σεμινάρια θεατρικής
παιδείας και στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου που την δεκαετία του ’80 οργάνωνε η
Γενική Γραμματεία Λαϊκής Επιμόρφωσης και το Υπουργείο Αιγαίου.
Σήμερα, δεκαεπτά χρόνια μετά, αριθμεί 40 τακτικά μέλη από 17 νησιά του Αιγαίου που ανήκουν στους
Νομούς Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσων και Κυκλάδων.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ” Ράχες Ικαρίας Απρίλιος 2017

Οι κύριες δραστηριότητες της ομοσπονδίας είναι:
Η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, που οργανώνεται κάθε φθινόπωρο σε άλλο νησί. Είναι
ένα δεκαήμερο φεστιβάλ με παραστάσεις και παράλληλες εκδηλώσεις. Η δράση ξεκίνησε το 1988 και
μετά από τριάντα χρόνια συνεχούς παρουσίας έχει γίνει πλέον πολιτιστικός θεσμός
Το Θέατρο ταξιδεύει στην άγονη γραμμή, ένα πρόγραμμα, που ξεκίνησε το 2007, με παραστάσεις
κάθε άνοιξη στα μικρά νησιά τα ξεχασμένα. Άη Στράτης, Ψαρά, Οινούσσες, Ικαρία, Λειψοί, Νίσυρος,
Κάσος Κάρπαθος, Αστυπάλαια,, Αμοργός, Αντίπαρος, Σίκινος, Φολέγανδρος, Κίμωλος, μερικά από τα
νησιά που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα.
Ο Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου με μια από τις παραστάσεις της Συνάντησης σε άλλο
νησί κάθε φορά.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΟΕΘΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ Πάρος Μάρτιος 2017

ΕΘΟΚ Οινούσσες Μάιος 2014

182

Όλα αυτά με τη στήριξη και την οικονομική ενίσχυση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής
Πολιτικής.
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ΛΑΪΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ DUENDE ΙΚΑΡΙΑΣ

Ιδρύθηκε το 1959 από τον Ηλία Αλετρά και την γυναίκα του Μαρία στον Δήμο Αγλατζιάς Κύπρου. Μέχρι
σήμερα έχει παρουσιάσει πάνω από 250 θεατρικά έργα και έχει τιμηθεί επανειλημένα από τον Θεατρικό
Οργανισμό Κύπρου.

Η Θεατρική Ομάδα DUENDE είναι μια μεγάλη παρέα από τις Ράχες Ικαρίας. Ιδρύθηκε το 2003. Πήρε το
όνομά της από τον δαίμονα της καλλιτεχνικής δημιουργίας που υμνήθηκε από τον Λόρκα. Σε αυτά τα 15 χρόνια
συνεχούς λειτουργίας η DUENDE έχει ανεβάσει 23 έργα από μία μεγάλη γκάμα ρεπερτορίου και είναι πάντα
ανοικτή σε νέους ανθρώπους και νέες ανεξερεύνητες θεατρικές διαδρομές.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “ΑΠΟΛΛΩΝ”
Ιδρύθηκε το 1977 με σκοπούς καθαρά καλλιτεχνικούς και με στόχο την ευαισθητοποίηση των αρμοδίων
αλλά και της τοπικής κοινωνίας για την αποκατάσταση του τότε κλειστού θεάτρου ΑΠΟΛΛΩΝ, που πλήρως
αποκαταστημένο σήμερα, αποτελεί στολίδι της πόλης μας.
Στις δραστηριότητες του Ομίλου περιλαμβάνονται η παρουσίαση θεατρικών έργων εντός και εκτός Σύρου , η
διοργάνωση μουσικών και φιλολογικών αφιερωμάτων, εικαστικών εκθέσεων , διαλέξεις, καθώς και η συμμετοχή
σε πανελλήνια διαγωνιστικά φεστιβάλ, όπου απέσπασε βραβεία ,όπως της Ιθάκης, και της Καρδίτσας Έχει
συνεργαστεί με μεγάλους οργανισμούς για παρουσίαση εικαστικών εκθέσεων.

ΔΕΠΠΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΑΜΕΣ “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ”

ΟΜΗΡΕΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Η «Θεατρική Ομάδα του Αρχιλόχου» δημιουργήθηκε από τον Νίκο Συνόδη το 2000 με βασικούς συντελεστές
την Μοσχούλα Κοντόσταυλου και τον Πέτρο Μεταξά. Πρώτο έργο η «Μήδεια» του Μπόστ. Το 2001 η ομάδα
εντάθηκε στην μεγάλη οικογένεια της Ομοσπονδίας  Ερασιτεχνικών Ομάδων Αιγαίου και δίνει το παρόν τακτικά
στις συναντήσεις. Η ομάδα εξελίσσεται γίνετε πολυδιάστατη και πολυπληθείς με πλούσιο ρεπερτόριο. Μέχρι
στιγμής έχουν ανέβει πάνω από 20 έργα.

Το Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου ιδρύθηκε το 1980 από τους Σταματία και Μιχαήλ Ξυλά. Το 1985
παραχωρήθηκε στο Δήμο Χίου. Από το 1989 λειτουργεί ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Η όλη του
λειτουργία στηρίζεται στην οικονομική συνδρομή του Δήμου Χίου. Ενας από τους στόχους του είναι η επιλογή,
προώθηση και διάχυση καλλιτεχνικών πνευματικών εκδηλώσεων, στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα
όλοι οι πολίτες, ούτως ώστε η παιδεία, η χαρά, η ένταση, ο έρωτας, η συγκίνηση, η ελευθερία, η αισθητική,
να γίνουν καθημερινό βίωμα, τρόπος ζωής και σκέψης. Ένας από τους τρόπους με τους οποίους το Ομήρειο
Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου προσπαθεί να υλοποιήσει τους στόχους του είναι και τα 20 πολιτιστικά
εργαστήρια που έχει ιδρύσει και λειτουργούν με τη συμμετοχή 600 περίπου μαθητών. Μεταξύ αυτών των
εργαστηρίων σημαντική θέση κατέχει το «θεατρικό εργαστήρι». Το θεατρικό εργαστήρι, με τους σεμιναριακούς
κύκλους μαθημάτων θεατρικής έκφρασης, δίνει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα στους ερασιτέχνες ηθοποιούς, να
καλύψουν ουσιαστικές ανάγκες για δημιουργία, επικοινωνία, μόρφωση, γνήσια ψυχαγωγία.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ “ΟΙ ΑΣΤΕΓΟΙ”
Οι «Άστεγοι» ιδρύθηκαν το 1985 από μια θεατρική παρέα που υπήρχε από το 1983. Διαλέξαμε αυτό το
«περίεργο όνομα» γιατί πραγματικά δεν είχαμε ένα στέκι για να μαζευόμαστε, αλλά και γιατί αυτές τις εποχές,
υπήρχε έντονη κομματική σφραγίδα σ’ ότι ομαδικό υπήρχε στην Ελλάδα. Μ’ αυτό το όνομα και το σήμα μας που
βασίζεται στον «εκτός καλουπιών» Τσάρλι Τσάπλιν, δηλώσαμε στην κοινωνία μας πως είμαστε μια καλλιτεχνική
ομάδα «εκτός ορίων».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΧΙΟΥ
Ο Σύλλογος Γυναικών Χίου δημιούργημα των ιστορικών καιρών της μεταπολίτευσης (1981) όπου πρωτοπόρες
γυναίκες ένιωσαν την ανάγκη να συσπειρωθούν για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην εργασία, στη υγεία, στη
μόρφωση, στη μητρότητα, στη δημιουργική ζωή. Ο σύλλογός μας με τη θεατρική του ομάδα εδώ και τέσσερις
δεκαετίες προσφέρει ποιοτικές παιδικές παραστάσεις σε μικρούς και μεγάλους που ανεβαίνουν στις θεατρικές
σκηνές της πόλης ,των χωριών του νησιού μας αλλά και των νησιών του Αιγαίου.

ΕΘΟΚ ΛΕΣΒΟΥ
Ο Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής ιδρύθηκε το 1981 από μια ομάδα νέων ανθρώπων με
κοινό ενδιαφέρον την αγάπη τους για το θέατρο.Στα χρόνια που πέρασαν η παρουσία του είναι έντονη όχι
μόνο στην Καλλονή,αλλά και σε ολόκληρο το νησί,παρουσιάζοντας έργα Ελλήνων και ξένων θεατρικών
συγγραφέων.Η ομάδα μας αποτελείται μόνο από ερασιτέχνες ηθοποιούς.Ο Ε.Θ.Ο.Κ. είναι από τα παλαιότερα
μέλη της”Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου”.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ “ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Η προσπάθεια του συλλόγου ξεκίνησε το 1994 στο Δήμο Κομοτηνής.
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Ακόμη μια Ομάδα του Αιγαίου,από ανθρώπους με μεράκι κι αγάπη για το θέατρο,από το 1996 ως Κυνθία
Σκηνή! Αποτελεί θύλακα πολιτισμού στο άκρως τουριστικό νησί της Μυκόνου για αναζήτηση κι εκπαίδευση, ως
βιωματικό εργαστήριο,της ΚΔΕΠΠΑΜ πλέον. Ενθαρρύνοντας δράσεις και συνεργασίες, με άλλους φορείς,ειδικά
από το 2003 και μετά συνεργαστήκαμε με πάνω από 200 άτομα ερασιτέχνες και μη, με σκοπό την παραγωγή
κι ανάδειξη άγνωστων κειμένων της ελληνικής και ξένης δραματουργίας κι οχι απλά αναπαραγωγών κάποιων
παραστάσεων.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΑΜΟΥ
Δεσποινίς ετών 34 η Θεατρική Ομάδα Σάμου καθώς ιδρύθηκε το 1984 από ομάδα συμπολιτών μας που
αναζητούσαν διέξοδο στην ανάγκη για δημιουργική δραστηριότητα στο χώρο του πολιτισμού και ειδικότερα
του θεάτρου, εποχή ισχνής για το νησί πολιτιστικής παραγωγής. Στην πορεία της η ΘΟΣ συνδέθηκε και με
άλλους συλλόγους δημιουργώντας τη Λέσχη Ερασιτεχνών που αποτέλεσε μια σημαντική πηγή πολιτισμού για
ολόκληρη τη Σάμο.
Έχει παρουσιάσει πενήντα πέντε παραγωγές αλλά και άλλες δραστηριότητες και εκδήλωσεις σχετικές με
τη θεατρική τέχνη με ιδιαίτερη έμφαση στο νεοελληνικό θεατρικό έργο. Έχει όμως ανεβάσει και πολλά από
τα πιο σημαντικά έργα του διεθνούς ρεπερτορίου, ενώ από τις δημιουργίες της δεν έχει λείψει το αρχαίο
Δράμα καθώς και το παιδικό έργο. Έχει παρουσιάσει έργα της σε πολλά νησιά του Αιγαίου, στη Θράκη, Πάτρα.
Κρήτη, Αθήνα, Κύπρο και Σουηδία, ενώ έχει βραβευθεί όποτε συμμετείχε σε πανελλαδικά φεστιβάλ.
Επιδίωξη της η ατομική βελτίωση των μελών μέσω της θεατρικής δημιουργίας και η δημιουργία καλού θεατή
μέσω της παραγωγής ποιοτικών παραστάσεων.

ΣΩΜΑΤΕΙΑ “ΕΛΗΑ” ΛΥΘΡΟΔΟΝΙΑ ΚΥΠΡΟΥ
Ιδρύθηκε το 1922 στον Δήμο Λυθροδόνια Κύπρου.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Μετά τον σχηματισμό της το 1982 έχει να επιδείξει αξιόλογες θεατρικές δράσεις.
Εχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΟΜ «Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ»
Το Πολιτιστικό Κέντρο ΦΟΜ «Ο ΘΕΟΦΙΛΟΣ» (1977) συμπληρώνει περισσότερα από 40 χρόνια ζωής και
δράσης. Έχει πραγματοποιήσει πάνω από 700 εκδηλώσεις πολιτισμού, από τα αντίστοιχα τμήματά του που
δραστηριοποιούνται στο θέατρο-μουσική-κινηματογράφο-λογοτεχνία-εκδόσεις-εικαστικές τέχνες-λαογραφία
και παραδοσιακές τέχνες.
Η θεατρική του ομάδα με πάνω από 40 παραστάσεις έχει παρουσιάσει τη δουλειά της και έχει βραβευτεί τόσο
στην Ελλάδα όσο και σε διεθνή φεστιβάλ του εξωτερικού.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΥΡΟΥ “Ο ΣΟΥΡΗΣ”
Ο Θεατρικος ομιλος Σύρου “Ο ΣΟΥΡΗΣ’’ ιδρύθηκε το 1977 και εχει ανεβάσει μέχρι σήμερα
πενήντα θεατρικά εργα από το Ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο ,καθώς και πρωτότυπα κείμενα Συριανών
συγγραφέων ,είναι ερασιτεχνικό σωματείο με αποκλειστική δραστηριότητα το θέατρο
Είναι ιδρυτικό μέλος της ΟΕΘΑ και συμμετείχε πάντα δυναμικά από την πρώτη συνάντηση
Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στηρίζοντας ενεργά τις δράσεις της Ομοσπονδίας.
Το 2017 με την συμπλήρωση σαράντα χρόνων θεατρικής δημιουργίας βραβεύτηκε από την Ένωση
Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων για την προσφορά του στο Ελληνικό θέατρο.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΜΗΛΟΥ
Το 2009 δημιουργείται η Θεατρική Ομάδα Μήλου με στόχο την ανάδειξη της θεατρικής τέχνης από
ερασιτέχνες ηθοποιούς λάτρεις του θεάτρου.Κάθε χρόνο ένα ή δυο έργα παρουσιάζονται στο κοινό του νησιού.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
Το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ του Δήμου Λέσβου δημιουργήθηκε το 1983 και έχει μια σημαντική παρουσία
στα θεατρικά δεδομένα της Μυτιλήνης με παράλληλη συμμετοχή του σε πολλές από τις συναντήσεις των
ερασιτεχνικών θιάσων του Αιγαίου και με παραστάσεις επίσης εκτός της Μυτιλήνης - στη λεσβιακή ύπαιθρο και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας στο Βόρειο Αιγαίο. Πληθώρα συνεργατών (σκηνοθέτες, ηθοποιοί,
σκηνογράφοι, μουσικοί, χορογράφοι, ενδυματολόγοι, φροντιστές, φωτιστές και τόσοι άλλοι αφανείς) έχουν
περάσει από τις γραμμές του και έχουν προσφέρει σημαντικά στο ερασιτεχνικό θέατρο όλα αυτά τα χρόνια
λειτουργίας της ομάδας.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Η Θεατρική Ομάδα Καλύμνου λειτουργεί από το 1980 μέχρι σήμερα ως ερασιτεχνική ομάδα θεάτρου και
είναι ένα από τα Ιδρυτικά Μέλη της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου. Αποτελείται από εθελοντές,
μη αμειβόμενους και ερασιτέχνες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, τεχνικούς κλπ προερχόμενους απο διάφορα
επαγγέλματα και εκτός των παραστάσεων, δραστηριοποιείται πολλαπλώς, συχνά σε συνεργασία με άλλους
Πολιτιστικούς Συλλόγους και φορείς του νησιού.

Μ.Ε.Α.Σ. ΛΗΜΝΟΣ
Ο Μ.Ε..Α.Σ. «Λήμνος»( Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλλογος «Λήμνος») ιδρύθηκε το 1978,
αναπτύσσοντας από το ξεκίνημά του έντονη πολιτιστική δράση. Το 1981 δημιουργείται η θεατρική του ομάδα,
που αργότερα ονομάστηκε «Λαϊκή Σκηνή» και το 1984 ακολούθησε η «Παιδική σκηνή». Το 1999 συνεργάζεται με
τη θεατρική ομάδα «Όνειρο» και αμέσως μετά την πρώτη τους συνεργασία, οι δύο ομάδες ενώνονται. Η θεατρική
ομάδα του συλλόγου έχει ανεβάσει πλήθος παραστάσεων, από όλα σχεδόν τα είδη του θεάτρου, ελληνικού και
ξένου, ξεκινώντας από το αρχαίο δράμα και φτάνοντας έως το σύγχρονο ρεπερτόριο, Το 2017 ξεκίνησε τη
δραστηριότητα του και το Θεατρικό Εργαστήριο του συλλόγου. Ο σύλλογος έχει και άλλα τμήματα: σκακιστικό και
ραδιοφωνικό. Ο σύλλογος είναι ιδιοκτήτης του Ράδιο Λήμνος 97,9FM. Ενώ εκτός από θεατρικές παραστάσεις,
συμμετέχει στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού, με ποικίλες άλλες εκδηλώσεις: για το θέατρο, το παιδί, το βιβλίο,
συναυλίες, εκθέσεις ζωγραφικής κ.α. Είναι ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου
(Ο.Ε.Θ.Α.). Επίσης είναι μέλος της Σκακιστικής Ομοσπονδίας, ενώ υπήρξε και μέλος της Π.Π.Κ.. Από το 1990
έως και σήμερα, η «Λαϊκή Σκηνή» συμμετέχει στις Συναντήσεις Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου. Το 1992 γίνεται
στο νησί μας η 5η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου και το 2003, η 16η Συνάντηση και το 2014 η 26η
Συνάντηση, ο σύλλογός μας βοηθά στην επιτυχία και την οργάνωσή τους. Το Νοέμβρη του 2000, εκπροσωπεί
το Αιγαίο στο 13ο Παγκύπριο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου, ενώ έχει λάβει μέρος και σε άλλα θεατρικά
φεστιβάλ, καθώς και σε συνέδρια. Επίσης κάθε χρόνο παρουσιάζει τις παραστάσεις του, όχι μόνο στη Μύρινα,
αλλά και σε χωριά της Λήμνου, καθώς και στον Άγιο Ευστράτιο. Ο Μ.Ε.Α.Σ. «Λήμνος» φέτος συμπληρώνει 40
χρόνια συνεχούς και συνεπούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού μας.

ΛΑΪΚΗ ΣΚΗΝΗ ΑΝΔΡΟΥ
Η Λαϊκή Σκηνή Άνδρου δημιουργήθηκε το 2010 από τον Κώστα Τσαπέκο και μια ομάδα ανθρώπων που
αγαπούσαν το θέατρο. Σήμερα η ομάδα αποτελείται από παλιά και αρκετά νέα μέλη που με τα χρόνια εντάχθηκαν
σε αυτήν. Δραστηριοποιείται καθ’όλη τη διάρκεια του χρόνου και εκτός από θεατρικές παραστάσεις, έχει
διοργανώσει συναυλίες και εκδηλώσεις για παιδιά με αφήγηση παραμυθιών κ.α.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΝΟΥ “ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ”

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας ανήκει στο Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα «Νάουσα Πάρου» ,είναι μέλος της
Ο.Ε.Θ.Α, έχει πάρει μέρος σε πολλές Συναντήσεις των Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, ενώ έχει εκπροσωπήσει
το Θέατρο του Αιγαίου και στην Κύπρο, το 2006 . Τα τελευταία χρόνια η Ομάδα δραστηριοποιείται σε δύο
επίπεδα, Παιδική/Εφηβική Σκηνή και Σκηνή Ενηλίκων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΛΛΗΣΑ ΣΥΡΟΥ
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλησσά Σύρου, μέλος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, ιδρύθηκε
το 1981 , και τα πρώτα χρόνια περιοριζόταν σε διάφορες εκδηλώσεις στο Γαλησσά. Από το 1987 και αργότερα
οι εκδηλώσεις έγιναν πιο πολλές και πιο αξιόλογες.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΝΕΑΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
Ξεκίνησε την πορεία του το 1988. Είναι τμήμα της Δημοτικής Επιχειρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νέας
Ορεστιάδας. Έχει βραβευτεί σε φεστιβάλ θεάτρου.
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Το 2003 η Θεατρική ομάδα Τήνου συστήνεται με πρωτοβουλία και υπό τη σκέπη της Κινηματογραφικής
Λέσχης Τήνου. Σχηματίζουμε ένα πυρήνα ανθρώπων, που παρά τη διαφορετικότητα των χαρακτήρων μας
αλλά και των δεδομένων της ζωής μας, μας συνδέει η ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης. Το 2007 η θεατρική
ομάδα Τήνου γίνεται μέλος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικών Ομάδων Αιγαίου . Παρουσιάζει για πρώτη φορά
στο φεστιβάλ των ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου το έργο του Ζώρζ Φεντώ ‘’Κούκου’’. Από τότε μέχρι σήμερα
κάθε χρόνο τον Οκτώβριο συμμετέχουμε στο Φεστιβάλ .
Το 2009 η θεατρική ομάδα αυτονομείται θεσμικά ,γίνεται Πολιτιστική Αστική Εταιρεία Μ.Κ.Χ και της δίνουμε
την επωνυμία ’’ΘΕΑΤΡΟΠΟΙΕΙΟ’’. Μέσα από τη μελέτη των θεατρικών κειμένων ,το ανέβασμα παραστάσεων,
την αναζήτηση για περαιτέρω κατάρτιση και μαθητεία φθάνουμε , να κατανοήσουμε τόσο τη δυσκολία όσο και
τη γοητεία της τέχνης του θεάτρου.

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ “Ο ΨΗΛΟΡΙΤΗΣ”
Η Θεατρική Ομάδα της Αδελφότητας Κρητών Ρόδου δημιουργήθηκε το 1989. Είναι καταξιωμένη στον χώρο
του θεάτρου με την παρουσίαση κρητικών ηθογραφιών στον ιδιωματικό λόγο της Κρήτης. Στο 1ο Πανελλήνιο
Επιστημονικό Συνέδριο (2018) για το θέατρο σε ιδιωματικό λόγο επισημάνθηκε η αξία και η προσφορά της στον
λόγο και τη θεατρική τέχνη του τόπου μας. Έχει παρουσιάσει δικά της έργα στην Κρήτη και την υπόλοιπη Ελλάδα.
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ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΛΕΡΟΥ

ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η Θεατρική Ομάδα Λέρου έχει έντονη θεατρική παρουσία στο χώρο της Λέρου και της Δωδεκανήσου
γενικότερα, που χρονολογείται από το έτος 1982. Ξεκίνησε με την καθοδήγηση του αείμνηστου ηθοποιού του
Θεάτρου Τέχνης Κάρολου Κουν Βάσου Ανδρονίδη και σαν αστική εταιρεία μη κερδοσκοπική λειτουργεί από το
1989. Δημιουργεί δύο σκηνές, την Κεντρική και την Παιδική (με την συμμετοχή παιδιών και εφήβων από 6 ετών
έως 18 ετών) και με θεατρικές παραστάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικότερα κατέχει μια πρωτοπόρα
θέση στα πολιτιστικά πράγματα του νησιού. Διοργανώνει θεατρικά σεμινάρια με επαγγελματίες ηθοποιούς,
σκηνοθέτες, δασκάλους θεάτρου και λειτουργεί εργαστήριο θεατρικών ασκήσεων και αυτοσχεδιασμών για
ενήλικες με διαφορετική κάθε φορά ενότητα. Έχει παρουσιάσει έργα της σε φεστιβάλ στην Ελλάδα, είναι
ενεργό και ιδρυτικό μέλος της Ομοσπονδίας Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου (Ο.Ε.Θ.Α.), και μέλος του
Πανελλήνιου Δικτύου για το θέατρο στην εκπαίδευση.

Η Πατμιακή Σκηνή είναι ερασιτεχνικό σωματείο με αποκλειστική δραστηριότητα το θέατρο .
Ιδρύθηκε το 1998 και από την πρώτη χρόνια εντάχτηκε στην μεγάλη παρέα των ερασιτεχνών θεατρίνων
του Αιγαίου. Πρόκειται για μια δημιουργική ομάδα που εργάζεται με κέφι και εφευρετικότητα, αναζητώντας
πάντα την πρωτοπορία. Επιδιώκει συχνά συνεργασίες με άλλους φορείς, ομάδες, μεμονωμένους καλλιτέχνες
και εκπαιδευτές, με σκοπό την διερεύνηση της θεατρικής τέχνης και τον πλουραλισμό. Είναι ιδρυτικό μέλος
της ΟΕΘΑ και συμμετείχε πάντα δυναμικά στις συναντήσεις των Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου στηρίζοντας
ενεργά τις δράσεις της Ομοσπονδίας. Όλα αυτά τα χρόνια, οι αναμνήσεις και οι εμπειρίες είναι πολλές και
δυνατές. Οι σχέσεις που φτιάξαμε στα νησιά που βρεθήκαμε, ζεστές, οικείες, σχεδόν οικογενειακές .
Ανυπομονούμε να βρεθούμε και να συνεχίσουμε!

ΑCTΑ - ΚΩΣ

Κάπου γύρω στο 1995 μια παρέα φίλων στη Μήλο αποφάσισε να καταπιαστεί με ένα καινούριο άγνωστο
παιχνίδι, το θέατρο. “Θα πειραματιστούμε” είπαν.Έτσι γεννήθηκε η Πειραματική Σκηνή Μήλου. Το παιχνίδι
αυτό αποδείχτηκε γοητευτικότατο, είχε όμως μια μεγάλη δυσκολία. Απαιτούσε από τους ίδιους τους παίκτες
να ορίσουν τους κανόνες του, και να τους εφαρμόσουν φυσικά. Στα χρόνια που ακολούθησαν προσήλθαν αλλά
και εξήλθαν πολλοί παίκτες. Παρέμειναν αυτοί που αντέχουν να ζουν κάθε χρόνο έναν καινούριο έρωτα! Δεν
είναι κι εύκολο….

Η acTa είναι η μετεξέλιξη του Θεατρικού Εργαστηρίου Δήμου Κω/σκηνή Α’, του οποίου η ιστορία αρχίζει πίσω
στο 1994 με εμπνευστή και εμψυχωτή τον εκλιπόντα Βασίλη Παναγιώτου, ο οποίος υπήρξε σκηνοθέτης της
ομάδας ως το 2005.
Το Φθινόπωρο του 2006, η ομάδα επανεκκινείται . Συν τω χρόνω, η ομάδα λογίζεται ένα είδος οικογένειας
από όλους μας, λόγω των δεσμών φιλίας και αγάπης που μας συνδέει αλλά και του κοινού μας οράματος.
Έχει διαπιστωθεί έμπρακτα στην ομάδα, ότι μέσα σε ένα τέτοιο κλίμα αγάπης, φροντίδας και κατανόησης, η
ομαδική δουλειά αποκτά την καλύτερη προοπτική της. Κάνουμε θέατρο γιατί κατά βάθος μας κατατρέχουν
τα ίδια θηρία, έχουμε τις ίδιες αγωνίες και τις ίδιες ανάγκες. Παλεύουμε να αντισταθούμε στη μιζέρια και τη
μισαλλοδοξία και ανακαλύπτουμε τρόπους να αντέχουμε την πραγματικότητα. Επιμένουμε να λειτουργούμε
δημοκρατικά και συμμετοχικά σε όλες τις διαδικασίες της ομάδας . Πιστεύουμε βαθιά στην δυναμική της
συλλογικής δημιουργίας, ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτή φαντάζει ουτοπική. Σημαντική έγνοια μας
αποτελεί η εξέλιξη και η πρόοδος τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ιδεών, μας ενδιαφέρουν οι
κάθε είδους ωσμώσεις τόσο στο εσωτερικό της ομάδας, όσο και σε σχέση με την κοινωνία, ο εμπλουτισμός,
η καινούρια θεατρική εμπειρία. Προσπαθούμε να ευθυγραμμιζόμαστε με αυτή την κατεύθυνση μέσω της
αγωνιώδους αναζήτησης νέων ερεθισμάτων, εμπνεύσεων, της μελέτης θεατρικών κειμένων, σεμιναρίων και
συζητήσεων με ανθρώπους του χώρου, της επικοινωνίας με άλλες ομάδες, της παρακολούθησης παραστάσεων.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ “Α. Μ. Ε. Σ. ΝΗΡΕΑΣ”
Έτος ιδρύσεως 1959, Νάουσα Πάρου
Η θεατρική ομάδα του Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέα πρωτοξεκίνησε το 2005 από μια παρέα λίγων φίλων, «εραστών του
θεάτρου» όπως χαριτολογώντας συστήνονται, οι οποίοι έψαχναν να κάνουν κάτι δημιουργικό στην διάρκεια του
«άνεργου» χειμώνα στην Πάρο. Όνειρο και επιδίωξη τους ήταν, με το πέρασμα του χρόνου, να μεγαλώσουν
σε αριθμό και να μικρύνουν σε μέσο όρο ηλικίας των συμμετεχόντων. Στα δεκατρία χρόνια ύπαρξης της
ομάδας, όλοι οι στόχοι της πραγματοποιήθηκαν. Προσέφερε απλόχερα γέλιο, συγκίνηση, τροφή για σκέψη, και
πάντα με τον καλύτερο ποιοτικά τρόπο. Νέοι – και όχι μόνο - άνθρωποι πλαισιώνουν κάθε χρονιά «τον θίασο»
προσφέροντας με πολύ κέφι καινούριες ιδέες, είτε από την μεριά του ηθοποιού, είτε του σκηνοθέτη.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΜΗΛΟΥ

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
Η Π.Ε.Κ.Ε.Β. είναι πολιτιστικό και αθλητικό σωματείο το οποίο ιδρύθηκε το 1955 και στεγάζεται σε ιδιόκτητο
τριώροφο κτίριο στον Βροντάδο της Χίου. Η θεατρική της ομάδα, με συνεχή παρουσία στα πολιτιστικά
δρώμενα, ξεκίνησε την πορεία της το 2003. Στο διάστημα αυτών των χρόνων τα εκάστοτε μέλη της ομάδας
ανεβάζουν παραστάσεις από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο και γεύονται τη «μαγεία» του θεάτρου μέσα από
το πνεύμα της συνεργασίας και της ομαδικότητας.

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Δημιουργήθηκε το 1987, έχει παρουσιάσει αρκετά θεατρικά έργα.

ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΤΕΧΝΗ - ΠΑΤΜΟΣ”
Η “ΤΕΧΝΗ” ιδρυθηκε το 1995 σαν “Μη Κερδοσκοπικη Εταιρεια”
Κατά την πρώτη παραγωγή της που ήταν: “Το Όραμα της Πάτμου” στον βράχο της Καλλικατσού στην
Πέτρα της Πάτμου οι συμμετέχοντες ηταν όλοι ερασιτέχνες. Δύο χρόνια Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά με
πετυχημένες παραστάσεις, και στην Αθήνα επίσης. Aπό το 1999 εως το 2014 η “ΤΕΧΝΗ” συμνετείχε στο
Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου με 11 παραγωγές. Το 2014 η “ΤΕΧΝΗ” τροποποιήθηκε σε Σύλλογο
με την επωνυμία “ΤΕΧΝΗ ΑRT ΠΑΤΜΟΣ” και αναγνωρίστηκε το 2017 απο τη ΟΕΘΑ σαν μέλος της. Ο στόχος
του πολιτιστικού Συλλόγου : Θεατρικές Παραγωγές, Εκθέσεις, Μουσικές βραδιές. Το καλοκαίρι εκδηλώσεις κ
παραγωγές σε 5 γλώσσες. Η Πάτμος έχει διεθνές κοινό
Κατα τις χρονιές 2015-2018 τρεις παραγωγές, οι οποίες παίχτηκαν στν Ελλάδα.

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥ

ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου ιδρύθηκε το 1924 στο Βροντάδο της Χίου. Τους εκπολιτιστικούς στόχους
του εκπληρώνει με διαλέξεις, εκδρομές, θεατρικές παραστάσεις, δενδροφυτεύσεις, κοινωφελή έργα, εκδόσεις
βιβλίων και εφημερίδας, καλλιτεχνικά εργαστήρια και αθλητικές ομάδες για παιδιά και ενήλικες.
O Φ.Ο.Β διαθέτει πνευματική εστία, Βιβλιοθήκη, Μουσείο και το «ΦΑΦΑΛΙΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ»,
προσφορά της οικογένειας Φαφαλιών. Ο Φ.Ο.Β τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών.
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Ο Θεατρικός Όμιλος Άνδρου ιδρύθηκε το 2002 και αποτελεί συνέχεια του πολιτιστικού συλλόγου ΑΦΑΝΗΣ
ΝΑΥΤΗΣ με έτος ίδρυσης το 1983. Έχει ανεβάσει δέκα οκτώ θεατρικά έργα . Συμμετέχει στις συναντήσεις
από το 2006.
Φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις άλλων θιάσων. Τα έργα των τελευταίων ετών , παρουσιάζονται στο Διεθνές
Φεστιβάλ Άνδρου. Πήρε μέρος το 2017 στον 33ο διαγωνισμό Φεστιβάλ Καρδίτσας με το έργο Το Μεγάλο μας
Τσίρκο όπου και απέσπασε βραβεία ( επιλογής κειμένου – ενδυματολογίας).
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ΕΚΔΟΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΝ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2018
ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΗ
ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΕΥΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΥΠΟΚΥΚΛΑΔΙΚΗ Α.Ε.
ΣΕ 700 ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΕ ΧΑΡΤΙ VELVET 170gr
ΚΑΙ ΕΞΩΦΥΛΛΟ VELVET 150gr.
ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΑΣΙΧΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΙΑΣΩΝ
ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΧΤΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
ΤΑ ΑΠΟΝΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.
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