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Άγημξ Κήνοθμξ 18/6/2018

O Δήμξπ Ικαοίαπ θιλξνεμεί ηξ «Άομα Θέζπιδξπ» ηξρ
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ηξρ δήμξρ Παηοώμ για ηοειπ παοαζηάζειπ.
O Δήμξπ Ικαοίαπ ζοκεπίδμκηαξ ηεκ ζοκενγαζία πμο λεθίκεζε ημκ Ιακμοάνημ ημο
2017 με ημκ Πμιηηηζηηθό Ονγακηζμό ημο δήμξρ Παηοώμ, θηιμλεκεί ημ ζεαηνηθό
ζπήμα ημο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάηναξ «Άομα Θέζπιδξπ», γηα ηνεηξ μμκαδηθέξ
παναζηάζεηξ με ελεύθεοη είζξδξ για ηξ κξιμό.
Θα πανμοζηάζμοκ ημ ένγμ ημο Jean Giraudoux «Τοελή ηξρ Σαγιό»,
πμο εημίμαζακ γηα ηεκ ζεαηνηθή πενίμδμ 2017-18.
Οη παναζηάζεηξ ζα δμζμύκ:
 Παναζθεοή 22/6/2018 ζημ Υνηζηό Ραςώμ ώνα 21:15 (Γήπεδο μπάζκεη)
 άββαημ 23/6/2018 ζημκ Γρδηλξ ώνα 21:15 (προαύλιο Λσκείοσ)
 Κονηαθή 24/6/2018 ζημκ Άγιξ Κήορκξ ώνα 21:15 (δημοηικός Κιμημαηογράθος)

Σμ ζεαηνηθό ζπήμα ζοκμδεύεη ςξ οπεύζοκε ηεξ απμζημιήξ ε Ποόεδοξπ ημο
Δημξηικξύ ρμβξρλίξρ Καηενίκα Γενμπακαγηώηε θαη μ Αμηιποόεδοξπ ημο Δ. ημο
ΔΗ.ΠΓ.ΘΓ. Πέηνμξ Βάεξ.

Η ρπόθεζη ηξρ Έογξρ:
Η Ωνειί, μηα εθθεκηνηθή Πανηδηάκα, μαζαίκεη ημ
ζπέδημ μηαξ μμάδαξ μαθηόδςκ επηπεηνεμαηηώκ κα ζθάρμοκ ζοζέμεια ημ Πανίζη, γηα
κα ακηιήζμοκ ημ πεηνέιαημ πμο θεμμιμγείηαη όηη θνύβεηαη ζημ οπέδαθόξ ημο.
Γκςνίδμκηαξ ηεκ απιεζηία ηςκ επηπεηνεμαηηώκ γηα εύθμιμ πνήμα, ε Ωνειί,
θαηαζηνώκεη έκα ζπέδημ γηα κα ημοξ ελαθακίζεη: πνώηα δηαδίδεη πςξ γκςνίδεη πμύ
αθνηβώξ βνίζθεηαη ημ πεηνέιαημ θαη έπεηηα με ηε ζοκενγαζία ηςκ θίιςκ ηεξ,
πενκάεη ημοξ μαθηόδμοξ από μηα δίθαηε δίθε θαη ημοξ εγθιςβίδεη ζε έκα ζθμηεηκό
οπόγεημ. Έηζη, ε Ωνειί, έπεη ηε μμκαδηθή εοθαηνία κα ημοξ ελμκηώζεη θαη κα
πνμηείκεη έκακ θόζμμ ειεοζενίαξ θαη αιιειεγγύεξ απέκακηη ζηεκ ηονακκία ημο
πνήμαημξ.
κημξθεηικό ζημείωμα: Ο θόζμμξ είκαη ζθιενόξ θαη άδηθμξ όπη μόκμ ελαηηίαξ ηεξ
απιεζηίαξ θαη ημο θοκηζμμύ ηςκ δοκαηώκ αιιά θαη ιόγς ηεξ αδηαθμνίαξ θαη ημο
εθεζοπαζμμύ ηςκ οπμιμίπςκ. Η δμθενή θαηάζηαζε ζηε πώνα μαξ απαηηεί ίζςξ
μηα πημ ζανναιέα ζηάζε δςήξ . Γη’ αοηό ημ Άνμα Θέζπηδμξ ημο
ΔΗ.ΠΓ.ΘΓ.Πάηναξ επέιελε ηε ζανναιέα Σνειή ημο αγηό ημο Jean Giraudoux,
γηαηί ηώνα μαξ πνεηάδεηαη, πενηζζόηενμ από πμηέ, μηα μπμέμ πανηδηάκα πμο ζα
ζεθώζεη ακάζηεμα απέκακηη ζηηξ ηνειέξ απαηηήζεηξ ηςκ ηζπονώκ. ’ αοηήκ ηεκ
πανάζηαζε Η Σνειή ημο αγηό, δεκ είκαη μηα άζηεγε, αιιά μηα εθθεκηνηθή
αθηηβίζηνηα πμο ηα βάδεη με όιμοξ θαη με όια, αρεθώκηαξ ημκ θίκδοκμ. ιμη μη
παναθηήνεξ πανμοζηάδμκηαη ζηεκ οπενβμιή ημοξ. Άιιμηε είκαη εθθεκηνηθέξ
θηγμύνεξ, από ημκ θόζμμ ηςκ μκείνςκ θαη ηεξ μοημπίαξ θαη άιιμηε από ημκ
ηονακκηθό θόζμμ ημο πνήμαημξ. Οη εζμπμημί ηνέπμοκ επί ζθεκήξ ζακ ήνςεξ ημο
βςβμύ θηκεμαημγνάθμο. ε θαηάζηαζε απόιοηεξ ελςζηνέθεηαξ. Έκα οπενθοζηθό
ζςμαηηθό ζέαηνμ, γηαηί ηειηθά, Η Σνειή ημο αγηό, είκαη μηα οπενθοζηθή μοημπηθή
θςμςδία.
Η Σαρηόηηηα ηηπ παοάζηαζηπ
Μεηάθναζε: Μίκςξ Βμιακάθεξ
Δηαζθεοή – Δναμαημονγηθή Γπελενγαζία- θεκμζεζία: Υνήζημξ ηνέπθμξ
θεκηθά-θμζημύμηα: Θάιεηα Ιζηηθμπμύιμο
Κίκεζε: Μανημίιιε Αζεμαθμπμύιμο
πεδηαζμόξ Φςηηζμώκ: Νίθμξ ςηενόπμοιμξ
Παίδμοκ μη εζμπμημί: Καηενίκα Κμιιονμπμύιμο, Βαζίιεξ Κόθθαιεξ, Γηάκκεξ
Σζάθςκαξ, Δημκύζεξ Κιάδεξ, Βηβή Αιελάκδνμο.
Tμ spot ηεξ πανάζηαζεξ: https://www.youtube.com/watch?v=eRrdVKmzJ9o

Παοξρζίαζη ηξρ θεαηοικξύ ζςήμαηξπ ηξρ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάηοαπ «Άομα Θέζπιδξπ»

Σμ «Άομα Θέζπιδξπ» είκαη ημ ζεαηνηθό ζπήμα πμο δεμημύνγεζε μ Δήμμξ ηεξ
Πάηναξ θαη ημ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ημ 2015. Ήηακ ζηόςξπ ηεξ Δεμμηηθήξ Ανπήξ κα πάεη
ημ ζέαηνμ ζημκ απιό πμιίηε, ζημκ ενγαδόμεκμ ηεξ γεηημκηάξ θαη ημο πςνημύ, ζ’
αοημύξ πμο γηα πμιιμύξ ιόγμοξ αδοκαημύκ κα επηθμηκςκήζμοκ με ηα πνμσόκηα ηεξ
ηέπκεξ, με μηα θαιή ζεαηνηθή πανάζηαζε. ηενίπηεθε ζηε θιλξζξθία όηη ημ
ζέαηνμ θαη ηεκ ηέπκε ηα έπμοκ ακάγθε πενηζζόηενμ μη πημ αδηθεμέκμη θμηκςκηθά
θαη μηθμκμμηθά ζομπμιίηεξ μαξ θαη μθείιμομε, είκαη πνέμξ μαξ, κα ημοξ ηα
πνμζθένμομε. Με ηεκ ηέπκε μ άκζνςπμξ θαηακμεί εοθμιόηενα ηηξ κμμμηέιεηεξ
ηεξ θίκεζεξ ηεξ θμηκςκίαξ θαη ημκ εκενγό νόιμ ημο ζηεκ αιιαγή θαη ηεκ
μηθμδόμεζε δίθαηεξ θμηκςκίαξ.

Έηζη, ημ «Άομα Θέζπιδξπ», πεγαίκεη θμκηά ημο, ζηεκ πενημπή πμο μέκεη,
μεηαηνέπμκηαξ ζε ζέαηνμ αίζμοζεξ πμιείςκ, οιιόγςκ, γομκαζηήνηα, ακμηπημύξ
πώνμοξ, γηα κα μπμνεί εύθμια μ θαζέκαξ κα παναθμιμοζήζεη ζέαηνμ.
Ο ζηόπμξ αοηόξ οιμπμηήζεθε από ηε Δεμμηηθή Ανπή θαη ημκ ηόηε Καιιηηεπκηθό
Δηεοζοκηή ημο ΔΗ.ΠΓ.ΘΓ. Κώζηα Καδάθμ πμο δεμημύνγεζε ημ «Άομα Θέζπιδξπ»,
ημ κέμ εοέιηθημ ζεαηνηθό ζπήμα.
Σεκ πνώηε πνμκηά, 2015-16, ημ «Άομα Θέζπιδξπ», ακέβαζε μηα θςμςδία ημο
Άμηξμ Τζέςωθ, ηεκ πανάζηαζε με ημκ πενηεθηηθό ηίηιμ: «Γλινίοιξμ Σζέςωθ» πμο
απμηειείηαη από ηνία μμκόπναθηα: ηεκ Ποόηαζη Γάμξρ, ηεκ Αοκξύδα θαη ηεκ
Επέηειξ.

Σμ 2016-17 ηεκ πανάζηαζε «Τξ Παιςμίδι ηξρ έοωηα και ηηπ Τύςηπ» ημο
Μαοιβώ θαη Φέημξ, ημ 2017-18, ηεκ «Τοελή ηξρ Σαγιό», ημο JeanGiraudoux.
Οη παναζηάζεηξ λεθηκμύκ ζηηξ ανπέξ Νμέμβνε, δίκμκηαη πεημενηκέξ θαη
θαιμθαηνηκέξ παναζηάζεηξ θαη ημ ζεαηνηθό ιεηημονγεί 7-8 μήκεξ ημκ πνόκμ. Έπμοκ
δμζεί μέπνη ηώνα πάκς από ηνηαθόζηεξ (330) παναζηάζεηξ, πενίπμο 120 ημ
πνόκμ, ζε ζοκμηθίεξ ηεξ πόιεξ, (επιλέγομηας ηις πιο απομακρσζμέμες και πιο
σποβαθμιζμέμες κοιμωμικά και οικομομικά, κσρίως ζε εργαηικές καηοικίες), ζε
πςνηά θαη ζε πόιεηξ ηεξ Πενηθένεηαξ Δοηηθήξ Γιιάδαξ. Έηζη ημ ΔΗ.ΠΓ.ΘΓ.
παίδεη, γηα πνώηε θμνά μιμθιενςμέκα, ημκ νόιμ ημο θαη ςξ πενηθενεηαθό ζέαηνμ.
Γπεηδή μ ζθμπόξ ηεξ δεμημονγίαξ αοημύ ημο ζεαηνηθμύ ζπήμαημξ είκαη ε
πνμζθμνά ζημοξ πημ εοάιςημοξ πμιίηεξ, πνώηηζημ μέιεμα ήηακ μη παναζηάζεηξ
ζηα δηάθμνα ηδνύμαηα: Κέκηνα Δεμημονγηθήξ Απαζπόιεζεξ -Κέκηνα ροπηθήξ
Τγείαξ- Κέκηνμ απμθαηάζηαζεξ- Φοπηαηνηθή Κιηκηθή Νμζμθμμείμο ΡίμοΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΓΙΟ
Παηδηαηνηθό
ΝμζμθμμείμΊδνομα
ΜΓΡΙΜΝΑ
ΚΩΝΣΑΝΣΟΠΟΤΛΓΙΟ Γενμθμμείμ- Οηθμηνμθείμ ΚΑΓΙΟΠΟΤΛΓΙΟ- ΚΑΠΗ
- ΣΡΙΑΝΣΓΙΟ Γομκάζημ - ΥΟΛΓΙΟ Β΄ΓΤΚΑΙΡΙΑ -Φοιαθέξ Αγ. ηεθάκμο.
Σμ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ζηενίδεηαη μηθμκμμηθά ζπεδόκ απμθιεηζηηθά ζηεκ επηπμνήγεζε
ημο Δήμμο Παηνέςκ θαη ημ «Άομα Θέζπιδξπ» ζηεκ εζειμκηηθή πνμζπάζεηα
μειώκ ημο Δ θαη εζειμκηώκ. Όζηενα από ηνία πνόκηα πενημδεηώκ ζε θάζε γςκηά
ηεξ πόιεξ θαη ζηεκ πενηθένεηα ημ «Άρμα» έπεη αγαπεζεί θαη μ θόζμμξ ημ
πενημέκεη.

