
Αγαπητοί συμπολίτες,
Ο Δήμος μας υποδέχεται, για ακόμα μια χρονιά, μαζί με όλους εσάς που στηρίζετε και
υποστηρίζετε τον πολιτισμό και τη μεγάλη θεατρική παράδοση της πατρίδας μας, τους 26ους
Πανελληνίους Θεατρικούς Αγώνες Ερασιτεχνικών Θιάσων.
Οι θεατρικοί αυτοί αγώνες, που αποτελούν πλέον σημείο πολιτιστικής αναφοράς για την πόλη
μας, γίνονται εφέτος πιο ξεχωριστοί, μεσούσης της τεράστιας οικονομικής κρίσης,  που σαρώνει
την Ελληνική οικογένεια και δυστυχώς τείνει να εξελιχθεί σε κρίση κοινωνική και πολιτιστική. 
Σε ανάλογες και ίσως δυσκολότερες περιόδους που ζήσαμε ως έθνος, ο πολιτισμός  αποτέλεσε το
μεγάλο λυτρωτικό στήριγμα για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες και να συνεχίσουμε, ως λαός, τη

μακραίωνη πορεία μας στο Χρόνο. Ιδιαίτερα το Θέατρο υπήρξε μέσα στους αιώνες και συνεχίζει να είναι πηγή
έμπνευσης και διασκέδασης, λειτουργώντας, παράλληλα, ως αχθοφόρος διαχρονικών αξιών και μηνυμάτων. Αυτή τη
σημαντική παρακαταθήκη μας οφείλουμε να διαφυλάξουμε, ως κόρη οφθαλμού, ώστε, όταν τελειώσει η οικονομική
αυτή κρίση, να μην έχουμε απoλέσει αξίες και ιδανικά, που δεν αναπληρώνονται.
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές των ομάδων, που ήρθαν και φέτος από κάθε
γωνιά της Ελλάδος καθώς και τους εργαζόμενους στο Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού, που χωρίς τη συμβολή και
το ζήλο τους δε θα ήταν εφικτή η πραγματοποίηση του φεστιβάλ.   Είμαι βέβαιος ότι οι κάτοικοι της πόλης μας κι όχι
μόνο θα στηρίξουν με την παρουσία τους και θα επιβραβεύσουν με το θερμό χειροκρότημά τους την προσπάθεια όλων.

Μήνυμα Προέδρου Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού

Μήνυμα Προέδρου Κριτικής Επιτροπής

ο Δήμαρχος Ζωγράφου
Κωνσταντίνος Καλλίρης

ο Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού & Αθλητισμού
Σούλης Παπαγιαννόπουλος

ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής
Θανάσης Παπαγεωργίου

Ένας θεσμός που επιβιώνει επί είκοσι πέντε χρόνια, αποδεικνύει πως όχι μόνο είναι
επιτυχημένος αλλά έγινε και απαραίτητος. Και ταυτόχρονα αποδεικνύει ότι η προσφορά του
έπιασε τόπο, αφού κάθε χρόνο πιστοποιείται η απαραίτητη ζήτηση από το κοινό, χωρίς την οποία
δεν θα μπορούσε να επιβληθεί και να επιζήσει.
Έτσι, τα συγχαρητήρια δεν πρέπει να απευθύνονται μόνο στους εμπνευστές και στους
οργανωτές του, με τις αναμφισβήτητα καλές τους προθέσεις και τις ακάματες προσπάθειές τους,
αλλά κυρίως στον κόσμο, που αποδεικνύει έμπρακτα με την ανιδιοτελή συμμετοχή του, την
ανάγκη του για πνευματική τροφή και την ειλικρινή αποδοχή αυτής της προσφοράς.
Το φεστιβάλ κατόρθωσε να ξεπεράσει σε διάρκεια το ένα τέταρτο του αιώνα. Δεν μένει στους
εκάστοτε επόμενους, παρά να το διαιωνίσουν.

H πατρίδα μας είναι η χώρα που γέννησε τον Αισχύλο, το Σοφοκλή και τον Ευριπίδη, τον
Αριστοφάνη και το Μένανδρο. Είναι ο τόπος που φιλοξενεί στα χώματά του το θέατρο της
Επιδαύρου, του Διονύσου και τόσα ακόμη. Ένας τόπος με τεράστια και απαράμιλλη θεατρική
κληρονομιά. 
Το θέατρο έχει σημαδέψει τη μακραίωνη ιστορία της πατρίδας μας. Από τα αρχαία χρόνια μέχρι και
σήμερα δίδαξε, ενέπνευσε, διαπαιδαγώγησε και διασκέδασε όλες τις γενιές των Ελλήνων. Στάθηκε
πάντα, και κυρίως στις δύσκολες στιγμές για τη χώρα και το λαό μας, σταθερό σημείο αναφοράς.
Συνδέθηκε με περιόδους ακμής και παρακμής, πoλέμων και εθνικών καταστροφών, εποχών
εθνικής ανάτασης και μεγάλης ακμής για το έθνος των Ελλήνων. Υπήρξε καταφύγιο, συντροφιά,
εγερτήριο και λυτρωτικό ερέθισμα για κάθε Έλληνα, μορφωμένο και μη, πλούσιο ή φτωχό,

ηλικιωμένο ή νέο, στη χαρά , στη λύπη, στην προσμονή, στην απογοήτευση, στην Ειρήνη και στον πόλεμο.
Στους 26ους Πανελλήνιους Θεατρικούς Αγώνες, που πραγματοποιούνται υπό την αιγίδα του Δήμου Ζωγράφου,
συμμετέχουν ερασιτεχνικοί θίασοι από πολλά μέρη της Ελλάδας, που προάγουν την τέχνη και τον πολιτισμό.
Δίνουμε σκηνή και λόγο στους ανιδιοτελείς εραστές της τέχνης, στους ηθοποιούς, σκηνοθέτες, μουσικούς,
σκηνογράφους, χορογράφους και τεχνικούς, που καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα στo θέατρο τoυ Δήμου μας.
Μάλιστα εφέτος, στο πρόγραμμα μας και εκτός συναγωνισμού, συμμετέχει και η θεατρική ομάδα της κοινωνικής
επανένταξης 18 ΑΝΩ. Στηρίζουμε και εμψυχώνουμε τα παιδιά αυτά, παιδιά με ευαισθησίες και ικανότητες, που
αγωνίζονται να κερδίσουν τη θέση τους στη ζωή. Τιμούμε τη μεγάλη και πολυετή προσφορά της Μονάδος
Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ - Ψ.Ν.Α. και της επιστημονικά υπεύθυνης  κας Α. Μάτσα, η οποία προσφέρει πολύτιμο και άρτιο
έργο,  με σημαντικό αποτέλεσμα .
Αναθέσαμε την ευθύνη της κριτικής επιτροπής των αγώνων σε έναν άξιο συμπολίτη μας, το σκηνοθέτη και ηθοποιό
Θανάση Παπαγεωγίου. Ένα μεγάλο θεατράνθρωπο, που μαζί με την κυρία Λήδα Πρωτοψάλτη δημιούργησαν εδώ και
40 χρόνια το θέατρο Στοά, ένα κέντρο πολιτισμού, προσηλυτισμού θα έλεγα, στη θεατρική τέχνη για όλη την Αθήνα.
Το θέατρό τους, έγινε πανελλήνιο σημείο αναφοράς και διαφήμισης για την πόλη μας και το πολιτιστικό επίπεδο των
κατοίκων της.
Ας μου επιτραπεί, κλείνοντας, να αφιερώσω τους εφετινούς 26ους Θεατρικούς Αγώνες στη μνήμη και την
καλλιτεχνική προσφορά  του Χρύσανθου Μποσταντζόγλου, γνωστού ευρύτερα με το ψευδώνυμο Μπoστ.  Του
σκιτσογράφου, του γελοιογράφου, του θεατρικού συγγραφέα, του ζωγράφου. Ενός πολυπράγμονα και πολυτάλαντου
δημιουργού, ο οποίος κατέκτησε ένα εντελώς προσωπικό και αναγνωρίσιμο ύφος στο έργο του.
Ενός Πνευματικού Ανθρώπου, που η συνειδητή ανορθογραφία του τονίζει διαχρονικά  τις «ανορθογραφίες» της
κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής καθημερινότητας μας. 
Ευχαριστώ, θερμά, όλους τους συντελεστές των 26ων Θεατρικών Αγώνων και ας θαυμάσουμε το ταλέντο τους που θα
λάμψει τις επόμενες ημέρες στο Δήμο Ζωγράφου.

Μήνυμα Δημάρχου•

•

•



Διανομή: ........................................................................................................................

Μια σύνθεση από μικρές εικόνες
ποιητικές , σκληρές ,τραγικές και
ταυτόχρονα αστείες για την
παράλογη πραγματικότητα που
βιώνουμε. Η απομόνωση, το
αγωνιώδες κυνήγι της πρωτιάς, οι
κάθε λογής πλύσεις εγκεφάλου, οι
χιλιάδες νεκροί στους πολέμους, τα
σουρεαλιστικά σύνορα των
παγκόσμιων ανθρωπίνων
δικαιωμάτων είναι κομμάτια ενός

σπασμένου καθρέφτη, που αν συγκολληθούν, θα δούμε την αρχική εικόνα. Η
διεισδυτική ματιά του Βισνιέκ μας ξυπνάει, μας εξοργίζει, μας κάνει να γελάμε.

Εθνικότητά μου το χρώμα του ανέμου
του  Ματέι Βιζνιέκ

Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2012
Δημοτικό Θέατρο Μαραθώνα

Γκαρσόνα: Αγγελική Ρέρρα
Πλύση εγκεφάλου: Άννα Αντωνίου
Φρουρός στα σύνορα/στρατιώτης αγνοούμενος: Γιώργος  Λέπουρης
Αγνοούμενος: Δημήτρης  Τέγος
Πλύση εγκεφάλου: Δωροθέα Αργυροηλιοπούλου
Πλύση εγκεφάλου: Ευαγγελία Σερέτη
Πλύση εγκεφάλου: Ευπραξία Μπελτοβά
Γκαρσόνα: Ιωάννα Κοντοθόδωρα
Άνθρωπος σκουπιδοτενεκές/συνταγματάρχης: Κυριάκος Γκίκας
Διοικητής/στρατηγός: Λάμπρος Πανόπουλος
Μάγειρας του συντάγματος: Μαργαρίτα Πατέλου
Γυναίκα με μωρό στα σύνορα: Νόνα Κοντοθόδωρα
Άνθρωπος που τρέχει/στρατιώτης: Ορέστης Ζακυνθινός
Στρατιώτης με σφαίρα στην καρδιά: Πέτρος Αλεξανδρής
Βίνκο/στρατιώτης νεκρός από τα αέρια: Πέτρος Λαμπαρός
Νεκρός στρατιώτης με αμνησία: Πηγή Κεφάλα
Πλύση εγκεφάλου: Σωτηρία Τσέλιου-Παππά
Στάνκο/νεκρός που αρνείται να επιστρέψει: Χρήστος Φίλιππας

Συντελεστές: .................................................................................................................

Μετάφραση : Έρση  Βασιλικιώτη 
Σκηνοθεσία : Νίκος Γκεσούλης
Μουσική : Γιάννης Ψειμάδας
Kινησιολογία : Ναταλία Στυλιανού
Σκηνικά : Μαρίνα Μυλωνά –Σούρσου
Φωτισμοί : Δημήτρης Τσιούμας
Μουσική Σύνθεση: Γιάννης Ψειμάδας

Διάρκεια: 90’

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται



Διανομή: ........................................................................................................................

Έξι σπονδυλωτές ιστορίες,
εμπνευσμένες από μία
θρυμματισμένη κοινωνία. Έξι
καθρέφτες της ζοφερής
πραγματικότητας του “Τότε” και
δυστυχώς και του “Σήμερα”. Έξι
δρώμενα, που έρχονται για να μας
πουν, ότι τα υλικά του αύριο
περνούν μέσα από τα λάθη των
ανθρώπων.
Σπασμένες επικοινωνίες,

κοινωνικοπολιτικά αδιέξοδα και έλλειψη ελπίδας. 
Κομμάτια και θρύψαλα… μέσα από τη ματιά του Γ. Σκούρτη

Κομμάτια και θρύψαλα
του  Γιώργου Σκούρτη

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2012
Θεατρικό Εργαστήρι Διστόμου “ΘΕΑΤΡΟΦΡΕΝΕΙΑ”

Απεργοσπάστης: 
Μάνα: Πόλυ Αλογάρη
Γιος: Νίκος Σταθάς
Η Πάλη:
Πατέρας: Στάθης Καστρίτης 
Μάνα: Γωγώ Σφοντούρη
Γιος: Παναγιώτης Παπαλουκάς
Άνεργος: 
Μήνα: Ελένη Ληξουργιώτη
Βασίλης: Δημήτρης Βουλγαρίδης

Συντελεστές: .................................................................................................................

Σκηνοθεσία: Τάσος Σταθάς
Σκηνικά - Κοστούμια: Η ίδια η ομάδα
Πρωτότυπη μουσική: Παναγιώτης Μακούλης
Μουσική επιμέλεια - Φωτισμοί: Τάσος Σταθάς

Διάρκεια: 90’

Υστερία:
Γυναίκα: Αγγελική Καΐλη
Άντρας: Δημήτρης Βλάχος
Θρύψαλα: 
Μάγδα: Μαρία Δαλβαδάνη
Αλέκος: Όθων Σιδέρης
Κομμάτια: 
Γιατρός: Γιώργος Μαρσέλος
Νοσοκόμα: Λεμονιά Βέλλιου 
Αντωνίου: Τάσος Σταθάς

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται



Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου 2012
Κορινθιακό Θέατρο “Βασίλης Ρώτας”

Διανομή: ........................................................................................................................

Το έργο παρουσιάστηκε το 1980. Θέμα
του, η απελπισμένη μουγγαμάρα του
μέσου Έλληνα.
Ο συγγραφέας θέλει να τονίσει πως ο
“Μουγγός” δεν έχει σε ποιον να μιλήσει
και τι να πει. Έτσι προτιμά τη σιωπή σαν
πολιτική άμυνα. Τα άλλα πρόσωπα του
έργου, εκπροσωπούν την κατάπτωση της
σύγχρονης κοινωνίας, όπως συμβαίνει με
τους γιους του, με τη διαπραγμάτευση
της αγοραπωλησίας και τελικά με την ίδια

την αγοραπωλησία του πατέρα τους. Ένας άνθρωπος που φτάνει στο σημείο να πουλήσει
το γεννήτορά του, με την ίδια ευκολία μπορεί να πουλήσει την ιδεολογία, την αγάπη, την
πίστη του. Χαρακτηριστικά ο γιος του στο έργο διαπιστώνει: “Τώρα έφτασα ακόμα πιο
κάτω, έγινα ένα ρεμάλι, ένα τίποτα, έφτασα στο χειρότερο απ’ όλα”.

Ο μουγγός
του  Στρατή Καρρά

Γιώτης: Σαούλ Ταρσέας 
Ναυσικά: Παγώνα Τσαλπαρά
Φωτεινή: Μαργαρίτα Αγγελίδη
Γιώργος: Ηλίας Κεστερτζής 
Χρήστος: Νίκος Σωτηρόπουλος 
Τάσος: Γιάννης Παππάς 
Φρόσω: Ντίνα Λόντρα 
Ενωμοτάρχης: Χρήστος Πιτσίκος 
Γραμματέας: Γιώτα Κασίμη
Αγία Μαρίνα: Αναστασία Ρουστέμη- Γκουργιώτη
Μουσικός: Νίκος Κωνσταντέλος 
Κυρία Ιωάννα: Γεωργία Σκούπα
Σερβιτόρα: Αθανασία Λάσκα
Διοικητής: Δημήτρης Χρυσικόπουλος 
Δήμαρχος: Μαρία Ρουσέτου

Συντελεστές: .................................................................................................................

Διάρκεια: 90’

Σκηνοθεσία: Παύλος Καράγιωργας
Μουσική: Γιάννης Ψειμάδας 
Χορογραφία: Ελένη Μαυραγάνη

Φωτισμοί: Μπάμπης Ορκόπουλος
Επιμέλεια κουστουμιών: Δημήτρης Καράγιωργας
Κατασκευή Σκηνικών: Τάσος Συρμάνογλου

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται



Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012
Θεατρική Ομάδα του Δήμου Ζωγράφου “Carpe Diem”

Σε μια εποχή άγριων συγκρούσεων και
αιματηρών διεκδικήσεων της εξουσίας, η
Προσπέρια, δούκισσα του Μιλάνου χάνει το
θρόνο της, από το σφετεριστή αδερφό της
Αντόνιο, με τη βοήθεια του βασιλιά της
Νάπολης, Αλόνσο. Στη συνέχεια θα
εξοστρακιστεί σε ένα έρημο νησί, μαζί με την
κόρη της Μιράντα, ένα πνεύμα και έναν
ιθαγενή, που πασχίζει να εκπολιτίσει. Ύστερα
από δώδεκα χρόνια μια μεγάλη τρικυμία που
προκαλεί η ίδια η Προσπέρια, λαμβάνει χώρα
κοντά στο νησί και στο πλοίο που ναυαγεί
επιβαίνουν όλοι οι σφετεριστές της εξουσίας
της. Στο νησί αυτό θα συμβούν πολλά
παράξενα που ξεπερνούν τα όρια της φύσης.

Η τρικυμία
του Ουίλιαμ Σαίξπηρ

Συντελεστές: ...........................

Διάρκεια: 75’

Σκηνοθεσία-Διασκευή: Ρουμπίνη  Μοσχοχωρίτη

Σκηνικά-Κουστούμια: Μάρθα Φωκά

Κινησιολογία-Χορογραφία: Pauline Huguet

Πρωτότυπη Μουσική:  Αλέξης

Καρακώστας -Μάνος Χαμαράκης

Επιμέλεια Φωτισμών: Παναγιώτης Ψύχας

Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
Θεατρική Ομάδα Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης

Διανομή: ........................

Διασκευή από το έργο των Άνταμ Λονγκ,
Ντάνιελ Σίνγκερ & Τσες Μπόργκενσεν:
“The Complete Works of William
Shakespeare”.
Είναι μία διαδραστική παρωδία, όπου τρεις
ηθοποιοί στην προσπάθειά τους να
ερμηνεύσουν όλα τα έργα του Ουίλιαμ
Σαίξπηρ σε μία ώρα, δημιουργούν
απίστευτες καταστάσεις, τόσο στους
εαυτούς τους, όσο και στο ανυποψίαστο
κοινό.

Σαίξπηρ τα πάντα όλα
των Άνταμ Λονγκ, Ντάνιελ Σίνγκερ & Τσες Μπόργκενσεν 

Ιουλιέτα/Πολώνια/Μακ Νταφ: Γιώργος Μπεκρής
Ρωμαίος/Άμλετ/Οθέλλο: Σωτήρης Πούλος
Οφηλία/Μπενβόλιο/Μάκβεθ:  Μάρκος Παπαδόπουλος

Συντελεστές: ................

Διάρκεια: 75’

Μετάφραση: Βιολέτα Διώνη
Σκηνοθεσία: Η ομάδα
Σκηνικά - Κοστούμια: Η ομάδα
Μουσική επιμέλεια: Αχιλλέας Κυριακίδης

Ε
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Διανομή: ....................................................................
Πρoσπέρια: Όλγα Νικολαϊδου 

Αλόνσο: Μάριος Πλιάτσικας 

Αντόνιο: Αγγελική Τσαμπάζη

Γκονζάλο : Μαριέττα Παπαδάκη

Σεβαστιανός : Ανδρονίκη Αναστασάκη

Άριελ ♂: Παναγιώτης Νικολάου

Άριελ ♀: Αλεξάνδρα Παππά 

Φερδινάνδος: Γιώργος Βούντας

Μιράντα: Ραλλού Γκίκα

Κάλιμπαν: Γιούλι Καραχανιάν

Στέφανο : Έλενα Καπετανάκη 

Τρίνκουλος : Δημήτρης Καπαμάς

Λοστρόμος: Γιώργος Μυλωνάς

Άμλετ: Μαρία Τσαμλατζά

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται



Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2012
Πολιτιστικός Σύλλογος “ΑΠΟΛΛΩΝ” Περιγιαλίου Κορινθίας

Διανομή: ........................................................................................................................

Ο απόστρατος στρατηγός Λάμπρος
Δεκαβάλλας, που ζει φτωχικά, πλην
όμως έντιμα, με τη γυναίκα του
Ειρήνη και την κόρη του Πόπη,
δέχεται την επίσκεψη του μέλλοντα
γαμπρού του, ο οποίος του
ανακοινώνει ότι σκοπεύει να
ξενιτευτεί στην Αυστραλία, για να
βγάλει λεφτά και να παντρευτεί την
Πόπη. Την ίδια μέρα, ο Δεκαβάλλας
δέχεται και την επίσκεψη του

εξαδέλφου του Απόστολου, ο οποίος τον πληροφορεί ότι η πατρίδα, για να τον τιμήσει,
αποφάσισε να αναγείρει τον ανδριάντα του, στη μικρή πλατεία μπροστά στο σπίτι του.
Ωστόσο, την ημέρα των αποκαλυπτηρίων, η Πόπη αντιλαμβάνεται ότι η Τζούλια, η
κόρη του Απόστολου, σκοπεύει να παντρευτεί το μνηστήρα της, πνίγει όμως τα
δάκρυά της για να μη στενοχωρήσει τον πατέρα της, ο οποίος πλέει σε πελάγη
ευτυχίας. Γρήγορα όμως, ο καλοκάγαθος στρατηγός αντιλαμβάνεται ότι η υπόθεση
του ανδριάντα δεν ήταν παρά μια ακόμα κομπίνα για να φαγωθούν κρατικά χρήματα…

Ένας ήρωας με παντούφλες
των Αλέκου Σακελλάριου - Χρήστου Γιαννακόπουλου

Ειρήνη: Αγγελική Τριανταφυλλίδη
Παλιατζής: Τάκης Τριανταφυλλίδης
Πόπη: Χαρά Δελλή
Μπακαλόπαιδο: Saimon Sing
Κώστας: Γιώργος Ρουμελιώτης
Απόστολος: Αλέκος Ξανθάκης
Τζούλια: Καίτη Σταματοπούλου

Συντελεστές: .................................................................................................................

Διάρκεια: 90’

Σκηνοθεσία-Σκηνογραφία: Πολυξένη Ορκοπούλου- Ξανθάκη
Μουσική επιμέλεια: Παύλος Γιαννακάκος
Φωτισμοί: Αλέκος Ξανθάκης
Κοστούμι “ΗΡΩΑ”: Ελένη Ορκοπούλου, Γιώργος Γεωργιάδης

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται

Λάμπρος Δεκαβάλλας: Νίκος Κουσουλός
Σταμούλης: Παναγιώτης Σταθακόπουλος
Καλλιτέχνης: Γιώργος Κατσαούνης
Φωτογράφος: Κατερίνα Παπανικολάου
Γιατρός: Μάκης Λάϊος
Ηλεκτρολόγος: Γεράσιμος Μαρκέτος
Κυρία Επιτροπής: Ειρήνη Λάιου
Εφημεριδοπώλης: Selan Sing-Δέσποινα Μιχάι



Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012
Πολιτιστικός Σύλλογος “Η ΠΡΟΟΔΟΣ”

Διανομή: ........................................................................................................................

Η υπόθεση εκτυλίσσεται
δραματουργικά σε τρεις φάσεις-πράξεις:
αρραβώνες ‚γάμος, θάνατος. Η μάνα
του νέου και ο πατέρας της νέας
αρραβωνιάζουν τα παιδιά τους. Η νύφη
όμως είναι ακόμα έρωτευμένη με τον
Λεονάρντο Φελίξ, παντρεμένο και
πατέρα ενός παιδιού, που ζει στην ίδια
περιοχή με τη γυναίκα του, ξαδέλφη
της νύφης. Την οικογένεια του

αντίζηλου χωρίζει αίμα με την οικογένεια του γαμπρού, καθώς η φαμίλια των Φελίξ
έχει σκοτώσει τον πατέρα και τον αδελφό του. Πριν το γάμο, ο Λεονάρντο
επισκέπτεται τη νύφη, όμως εκείνη αρνείται τις προτάσεις του και προσπαθεί να
πιαστεί από το γάμο σαν από σανίδα σωτηρίας, γιατί φοβάται τον εαυτό της. Μόλις
όμως τελειώνει η γαμήλια τελετή, υποκύπτει στο πάθος της και φεύγει μαζί με το
Λεονάρντο.Οι δύο άντρες θα αναμετρηθούν με τα μαχαίρια στο χέρι και θα σκοτωθούν
κι οι δυο. Δε μένει παρά ο θρήνος των γυναικών.

Ματωμένος Γάμος
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα

Nύφη: Μαρία Σπυροπούλου
Γαμπρός: Παναγιώτης Θεοδώρου
Λεονάρντο: Διονύσης Σάββας
Μάνα: Ελένη Βρακά
Πατέρας: Γιώργος Σαλτόγλου
Δούλα: Ρεγγίνα Σολωμού
Γυναίκα Λεονάρντο: Θεώνη Καρκούλια
Πεθερά: Νίκη Παπαγεωργίου

Συντελεστές: .................................................................................................................

Διάρκεια: 100’

Σκηνοθεσία-Διασκευή-Μετάφραση: Χρήστος Σαλτόγλου
Χορογραφίες-Κινησιολογία: Σοφία Μπάρκα
Κοστούμια: Θεώνη Καρκούλια – Κυριακή Σαρέλη
Σκηνικά: Λίλιαν Τσάπαλου - Νίκη Παπαγεωργίου – Εύα Μελλά
Επιλογή μουσικής: Χρήστος Σαλτόγλου

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται

Ζητιάνα: Στέλλα Κωστάκη
Φεγγάρι: Λίλιαν Τσάπαλου
Γειτόνισσα: Δήμητρα Καλτσουκαλά
Κοπέλα Α: Σοφία Μπάρκα
Koπέλα Β: Μπέτυ Γιαννακοπούλου
Παλικάρι Α: Γιάννης Μουζακίτης
Παλικάρι Β: Νίκος Τσάκιρος



Παρασκευή 14 Σεπτεμβρίου 2012
Θεατρική Ομάδα ΔΟΠΑΠ Παπάγου - Χολαργού

Διανομή: ........................................................................................................................

Ο μεγάλος Ρώσος θεατρικός συγγραφέας  Αντόν
Τσέχωφ, εμφανίστηκε στα “γράμματα” στις
αρχές της δεκαετίας του 1880, με τη δημοσίευση
μικρών διηγημάτων σε σατιρικές εφημερίδες και
περιοδικά της Μόσχας.  Πρόκειται για μια σειρά
από  δροσερά και πνευματώδη διηγήματα που
αναδείχθηκαν σε μικρά αριστουργήματα της
παγκόσμιας λογοτεχνίας. Είναι ο αντίλαλος των
βασανιστικών προβλημάτων εκείνης της εποχής,
εποχής φτώχειας και μεγάλων δοκιμασιών.Τα
διηγήματα αυτά προβάλλουν ανάγλυφα τον
κοινωνικό περίγυρο, αποκαλύπτοντας, άλλοτε,

με συγκινητική τρυφερότητα και άλλοτε με χιουμοριστική διάθεση, τις πιό ευαίσθητες πτυχές  της
ανθρώπινης ψυχής και τις κοινωνικές πληγές της καθημερινής ζωής. 
Για την παράσταση  "Βότκα Μολότοφ" έχουν επιλεγεί 13 από αυτά τα διηγήματα, ειδικά διασκευασμένα για
το θέατρο, δεμένα μεταξύ τους κάτω από την παρουσία του ίδιου του συγγραφέα  Αντόν Τσέχωφ, που  ως
αφηγητής, ξεκινά την παρουσίαση των ιστοριών του, τις συνδέει και πολλές φορές συμμετέχει στους
ρόλους τους.

Κοκταίηλ από βότκα μολότωφ
του Άντον Τσέχωφ

Ά Μέρος
Ο Συγγραφέας: Θοδωρής Ηλιόπουλος
Το Φτέρνισμα:
Ιβάν Τσαρλιακώφ: Αλέξης Κωστούλας
Σόνια: Μαρίνα Τζίμα
Υπουργός Μπρασίλωφ: Βαγγέλης Σπυρόπουλος
Κα Μπρασίλωφ: Τζοβάννα Χατζοπούλου
Η Γκουβερνάντα:
Κυρία: Σόφη Καρατζά
Τζούλια: Ιωάννα Πυταούλη
Απαγορεύεται το κάπνισμα:
Νατάσσα Σεμιόνοβα: Τζοβάννα Χατζοπούλου
Κος Μπισμπίκωφ: Χρήστος Χλιβέρης
Ντουνιάσσα: Ειρήνη Βαλινδρά
Σεριόζα: Μιχάλης Σφακιανός
Το τυχερό λαχείο:
Αμφίσσα: Σόφη Καρατζά
Κοσμάς: Κωνσταντίνος Μιντζαρίδης
Ο πονόδοντος:
Καλόγρια: Βιργινία Κουλουμούνδρα
Γιατρός: Μιχάλης Σφακιανός
Νοσοκόμα: Ειρήνη Βαλινδρά
Η αποπλάνηση:
Πέτρος Σεμιόνοβιτς: Βασίλης Χριστοδούλου
Ο σύζυγος: Αλέξης Κωστούλας
Η σύζυγος: Σταυρούλα Μόκα

Συντελεστές: .................................................................................................................

Διάρκεια: 150’

Σκηνοθεσία - Μετάφραση - Δραματουργική Επεξεργασία-Σκηνικά - Μουσική Επιμέλεια
Φωτισμοί: Κατερίνα Μπλάτσου
Κοστούμια-Καπέλα: Σταυρούλα Μόκα

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται

Β’ Μέρος
Αρμένικη Βίζιτα:
Αξιωματικός Περεγκάριν: Βασίλης Χριστοδούλου
Κα Περεγκάριν: Τζοβάννα Χατζοπούλου
Κος Μούρκιν: Βαγγέλης Σπυρόπουλος
Κα Μούρκιν: Κατερίνα Ιατρίδου
Υπηρέτρια: Βιργινία Κουλουμούνδρα
Η οντισιόν:
Άντον Τσέχωφ: Θοδωρής Ηλιόπουλος
Ηθοποιός Α: Γωγώ Διαλεκτού
Ηθοποιός Β: Άρτεμις Καρύδα
Νίνα: Σταυρούλα Μόκα
Υπάρχει και το αύριο:
Κυρία: Κατερίνα Ιατρίδου
Κύριος: Κωνσταντίνος Μιντζαρίδης
Στο Λιμάνι:
Ο συγγραφέας: Θοδωρής Ηλιόπουλος
Ζητιάνα: Αθηνά Θεοδωράτου
Πατέρας: Κωνσταντίνος Μιντζαρίδης
Γιός: Μιχάλης Σφακιανός
Πόρνη: Μαρίνα Τζίμα
Ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα:
Κος Κιστούνωφ: Αλέξης Κωστούλας
Ποτσάτκιν: Νίκος Πυλαρινός
Κυρία: Γωγώ Διαλέκτου
Μία τρομερή νύχτα:
Πελαγία: Τζοβάννα Χατζοπούλου
Ντάρια: Βιργινία Κουλουμούνδρα
Ιγκόρ: Χρήστος Χλιβέρης
Επίλογος του συγγραφέα



Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012
Θεατρική Ομάδα Κοινωνικής Επανένταξης 18 Άνω

Διανομή: ........................................................................................................................

«Το μεγάλο μας τσίρκο» είναι ένα έργο που γεννήθηκε στη
Χούντα, σε μία απόπειρα του συγγραφέα να αφυπνίσει και
να κινητοποιήσει το κοινό του, ξυπνώντας πρόσωπα από
την ιστορία της Ελλάδας, της Ελλάδας που μας πονάει, που
κατακερματίζει τις ανθρώπινες αξίες, της Ελλάδας που
βλέπουμε να αναπαράγεται και πάλι σήμερα. Την ιστορία
της Ελλάδας του τυφλού συμφέροντος, της λήθης, της
υποδούλωσης, που κλέβει τα όνειρα των παιδιών της. 

Το μεγάλο μας τσίρκο
του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Ρωμιός: Άγης Αλεξίου, Ματθαίος Δαρζέντας,
Μηνάς Βλάχος
Ρωμιάκι: Μάρκος Χαλκιόπουλος, Κων/να
Βελλή, Έφη Κατσούλα
Μακεδόνες: Νίκος Α., Γιάννης Χ.
Ιερέας: Ματθαίος Δαρζέντας
Αρχιερέας: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
Πυθία: Ευγενία Βασιλείου
Ζητιάνος: Κοσμάς Σταθόπουλος
Φωνή Όθωνα: Δημήτρης Ραπακούσης
Γραμματικός: Μηνάς Βλάχος
Καπετάνιος Α: Βασίλης Καραφωτιάς
Καπετάνιος Β, Γ, Δ: Απόστολος Βρεττός,
Μιχάλης Πουλάς, Δημήτρης Μαλατάντης
Αυλικός: Μάριος Ι.
Κλέφτης: Θοδωρής Τσιατάς
Λέων: Νίκος Α.
Ερατώ: Λαρίσα Κριβοσέγιεβα
Ανδρίκος: Γιάννης Δούκας
Αριάδνη: Έλλη Παντή
Νεόκλητος: Μιχάλης Πουλάς
Πρόεδρος: Γιάννης Δούκας
Α Απεσταλμένος: Βασίλης Καραφωτιάς

Συντελεστές: .................................................................................................................
Σκηνοθεσία: Παναγιώτης Ζαγανιάρης, Σοφία Πετροπούλου- Βοηθός Σκηνοθέτη: Δώρα Κόχυλα
Υποστήριξη: Γιάννης Γεωργακόπουλος,  Μαρίνα Γραικούση- Καλλιτεχνική επιμέλεια Βεστιαρίου-Κοστουμιών-Σκηνικού: Ματθαίος
Δαρζέντας,Κατασκευή Κοστουμιών-Σκηνικού: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Διονύσης Β., Ευγενία Βασιλείου, Μηνάς Βλάχος,
Κωνσταντίνα Βελλή, Ματθαίος Δαρζέντας, Μάριος Ι., Δημήτρης Καμαρινόπουλος, Βασίλης Καραφωτιάς, Έφη Κατσούλα,
Μαρίνος Κοντογόνης, Βαγγέλης Κότσης, Λαρίσα Κριβοσέγιεβα, Δημήτρης Ματαλάντης, Μαρία Μικάλεφ, Μαρίνος Μουστάκας,
Σάββας Μπούτρος, Έλλη Παντή, Πέτρος Πάντος, Ίρις Ραντοσνίκη, Δημήτρης Ραπακούσης, Αλέξανδρος Σκαρτάδος, Κοσμάς
Σταθόπουλος, Ελένη Τορνεσάκη, Θοδωρής Τσιατάς, Δημήτρης Τσιατάς, Μάρκος Χαλκιόπουλος, Δημήτρης Χρονόπουλος,
Παναγιώτης Χρονόπουλος, Αλεξάνδρα Ψαρού.  

Το 18 ΑΝΩ, ως ένας κοινωνικός φορέας, που αγωνίζεται ενάντια στον κοινωνικό
αποκλεισμό, για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και για μια στάση ζωής με αξίες και ελευθερία
χρειάζεται τη συμπαράστασή μας για να αναδείξει το έργο του. Μας χρειάζεται, όπως το
χρειαζόμαστε κι εμείς.Το 18 ΑΝΩ αγωνίζεται να χτίσει με τα παιδιά του μια ζωή με γερά
θεμέλια και αξίες, χωρίς ουσίες αλλά και χωρίς υποκατάστατα. Γιατί τα υποκατάστατα είναι
δεκανίκι, δηλαδή εξάρτηση. Η έννοια της εξάρτησης είναι γνωστή σε όλους μας. Εξάρτηση
από τις ξένες δυνάμεις, εξάρτηση από τις οθόνες μας, εξάρτηση στις προσωπικές μας σχέσεις
από τα υλικά αγαθά. Πολίτες σε καταστολή, στη λήθη, στη φυγή, στο φόβο.Μέσα από τη
θεατρική τους δημιουργία, μοιράζονται τον αγώνα τους, τούς προβληματισμούς τους, το
αίτημά τους  για τη διάδοση μιας ζωής καθαρής από ουσίες.

Κοινωνική Επανένταξη της Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ - Ψ.Ν.Α.

Β Απεσταλμένος: Δημήτρης Χρονόπουλος
Γ Απεσταλμένος: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος
Κορυφαίος: Κοσμάς Σταθόπουλος
Τραγουδιστής: Κώστας Ζ.
Γάλλος: Γιάννης Δούκας
Ρώσος: Απόστολος Βρεττός
Γερμανός: Μιχάλης Πουλάς
Άγγλος: Άγης Αλεξίου
Άγαλμα: Ματθαίος Δαρζέντας
Πλανόδιοι: Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος,
Ίρις Ραντοσνίκη
Φρόσω: Μαρία Μικάλεφ
Ασημάκης: Βασίλης Καραφωτιάς
Ράφτης: Μαρίνος Μουστάκας
Δελτία: Ειρήνη Ραγκούση, Νίκος Α.,
Λαρίσα Κριβοσέγιεβα, Βαγγέλης Κότσης,
Δημήτρης Χρονόπουλος, Μιχάλης Πουλάς
Φυλακισμένος: Μάριος Ι.
Χορός: Ρομίνα Κατέχη, Έλλη Παντή,
Παναγιώτης Χρονόπουλος, Μαρίνος Κοντογόνης,
Θανάσης

Υποβολείο: Σάββας Μπούτρος

Διάρκεια: 90’

Ε
κτ
ό
ς
σ
υ
να

γω
νι
σ
μ
ο
ύ

Σε περίπτωση κακοκαιρίας η παράσταση ματαιώνεται



Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2012

Λήξη των 26ων Πανελλήνιων Θεατρικών
Αγώνων Ερασιτεχνικών Θιάσων
Τελετή απονομής βραβείων

Σε περίπτωση βροχής, η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί
στο Δημοτικό Κινηματογράφο “Αλέκα”

Ο Χρύσανθος Μποσταντζόγλου, γνωστός περισσότερο με το ψευδώνυμο Μπoστ, γεννήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη το 1918 και πέθανε στην Αθήνα, το Δεκέμβριο του 1995.Ασχολήθηκε με την
ζωγραφική, κάνοντας πολλές ατομικές εκθέσεις αλλά συνέγραψε και θέατρο, στίχους και
συνεργάστηκε για πολλά χρόνια, ως γελοιογράφος και σκιτσογράφος,  με πολλές αθηναϊκές
κεντρικές εφημερίδες. Έχουν εκδοθεί βιβλία με κείμενα, χρονογραφήματα, σκίτσα του και

θεατρικά του έργα.
Ο Μπoστ είναι μια ξεχωριστή φυσιογνωμία του Ελληνικού Θεάτρου κι ας μην υπήρξε κατεξοχήν θεατρικός συγγραφέας.
Μελετώντας το έργο αυτού του ιδιόμορφου καλλιτέχνη διαπιστώνουμε, το βάθος της ματιάς, την ειλικρινή αγωνία
του για τα προβλήματα της πατρίδας του και τη μοναδική σατιρική τοποθέτησή του απέναντι σε αυτούς, που τα
δημιουργούν. Θα τον συγκαταλέξουμε εύκολα ανάμεσα στους ελάχιστους συγγραφείς πραγματικού λαϊκού θεάτρου,
που διαθέτει η χώρα μας.
Θα του αναγνωρίσουμε ότι απευθυνόμενος στα πλατιά στρώματα, δεν κατέφυγε ποτέ στο λαϊκισμό, σε οποιαδήποτε
από τις Τέχνες που καταπιάστηκε. Γιατί ο Μποστ έπαιζε θέατρο, ζωγράφιζε πίνακες ή κούπες του τσαγιού, βότσαλα
και μπουκάλια, φιλοτεχνούσε εξώφυλλα βιβλίων, έκανε διαφημιστικές λεζάντες και γελοιογραφίες, έγραφε στίχους
τραγουδιών και ενώ η αστική κουλτούρα χαριεντιζόταν με τα αστεία του, εκείνος αδιαφορώντας για κάθε ψεύτικη
και υποκριτική αναγνώριση, παρέμενε ένας καλλιτέχνης των λαϊκών στρωμάτων, αποφεύγοντας  τους πονηρούς
εναγκαλισμούς. Έτσι- και ανήκοντας επιπλέον πολιτικά στην αριστερά - χτυπήθηκε άγρια από το καλλιτεχνικό
κατεστημένο αλλά δε διαγράφηκε ποτέ από την συνείδηση του λαϊκού κοινού. Παρέμεινε μέχρι το τέλος βαθύτατα
και ειλικρινέστατα Έλληνας, όσο ελάχιστοι από εμάς. Ο Μποστ καθρεπτίζει μία μοναδική εικόνα της  Ελλάδας, όλων
των εποχών και όλων των αιώνων, που τη σατίριζε ανελέητα και κυρίως άφοβα. Τον τιμούμε για την τεράστια
προσφορά του στις τέχνες με τις οποίες ασχολήθηκε, πιστεύοντας, ότι το έργο του αξίζει, και πρέπει να μείνει
ζωντανό.  

Στηριζόμαστε στη βάση ότι το Φεστιβάλ γίνεται για να τονώσουμε την ερασιτεχνική ενασχόληση με τις τέχνες, αλλά και για
να προσφερθεί ένα πολιτιστικό προϊόν στο θεατρόφιλο κοινό του Ζωγράφου.Έτσι, θεωρούμε ότι το Φεστιβάλ δεν είναι
διαγωνιστικό και επειδή δεν θέλουμε για κανέναν λόγο να εκληφθεί ως τέτοιο, είναι φυσικό να διαλέγουμε με κριτήρια, που
να αφορούν στα παραπάνω.Λαμβάνουμε σοβαρά υπ’ όψιν, ότι συμμετέχουν ερασιτεχνικές ομάδες και κάθε μας απόφαση και
κρίση βασίζεται πάνω σ’ αυτό το τεκμήριο, καθορίζοντας και τον βαθμό της αυστηρότητας στην επιλογή.
Βασικό μας κριτήριο είναι ο σεβασμός της παράστασης απέναντι στο έργο και τον συγγραφέα και φυσικά κατά πόσο οι
συντελεστές διαθέτουν κάποια επαρκή προσόντα. 
Οποιεσδήποτε καλλιτεχνικές απόψεις των συντελεστών μας αφήνουν ανεπηρέαστους, εφόσον το αποτέλεσμα είναι
ενδιαφέρον.Άλλο κριτήριο είναι η συχνότητα παρουσίασης ενός έργου, γνωρίζοντας ότι οι ερασιτεχνικοί θίασοι κινούνται
συχνά σε ένα μικρό φάσμα ρεπερτορίου. Στο βαθμό που μας είναι εφικτό, προσπαθούμε να αποφύγουμε τη συνεχή
επανάληψη των ίδιων έργων εκτός κι αν αυτό για διάφορους λόγους μας είναι αδύνατον.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

•

•
Ο καλλιτέχνης της συνειδητής “ανορθογραφίας”
Ζωγράφος
Σκιτσογράφος
Γελοιογράφος
Θεατρικός συγγραφέας

Αφιέρωμα στο Χρύσανθο Μποσταντζόγλου - Μποστ

Προκριματική επιτροπή•
Πρόεδρος:  Θανάσης Παπαγεωργίου

(σκηνοθέτης-ηθοποιός-ιδρυτής του θεάτρου “ΣΤΟΑ”)
Μέλη: Εύα Καμινάρη (ηθοποιός)

Βασιλική Στρακαντούνα
(ηθοποιός-δημοτική σύμβουλος)
Λέα Κούση (σκηνογράφος)

Πρόεδρος:  Θανάσης Παπαγεωργίου
(σκηνοθέτης-ηθοποιός-ιδρυτής του θεάτρου “ΣΤΟΑ”) 

Μέλη: Εύα Καμινάρη (ηθοποιός)
Βασιλική Στρακαντούνα 
(ηθοποιός-δημοτικός σύμβουλος)
Λέα Κούση (σκηνογράφος)
Ντορίν Λασκαρίδου(μουσικός)

Κριτική επιτροπή•

Τηλέφωνα επικοινωνίας 210 7713802 - 210 7481396


	ESOTERIKO

