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“Μην καταδέχεσαι να ρωτάς: «Θα νικήσουμε; Θανικηθούμε;» Πολέμα!"
Νίκος Καζαντζάκης

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 1 04

Είναι µερικές φορές, που στο θέατρο η εµπειρία και το να είναι

κανείς επαγγελµατίας έρχονται σε δεύτερη µοίρα και αυτό που αρκεί

τελικά είναι αυτό το σύννεφο πληρότητας που µένει στον θεατή, µετά το

τέλος της παράστασης, απόδειξη ότι το µήνυµα πέρασε και ότι το

θέατρο δεν είναι µια επιστήµη που θέλει πτυχίο, αλλά µια τέχνη πολύ

πιο κοντά στη µυσταγωγία. Αυτό ακριβώς έγινε και µε τους «Εχθρούς εξ

αίµατος» του Αρκά, που ανέβηκε στο Θεατρο 1 04 από το Εσπερινό

ΕΠΑ.Λ του Ταύρου.

"Φ τ α ι ς.

Μ η σ ε

ν ο ι ά ζ ε ι,

ό µ ω ς.
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Είναι µερικές φορές, που
στο θέατρο η εµπειρία και
το να είναι κανείς
επαγγελµατίας έρχονται
σε δεύτερη µοίρα και αυτό
που αρκεί τελικά είναι
αυτό το σύννεφο
πληρότητας που µένει
στον θεατή, µετά το τέλος
της παράστασης,
απόδειξη ότι το µήνυµα
πέρασε και ότι το θέατρο
δεν είναι µια επιστήµη
που θέλει πτυχίο, αλλά
µια τέχνη πολύ πιο κοντά
στη µυσταγωγία. Αυτό
ακριβώς έγινε και µε τους

«Εχθρούς εξ αίµατος» του

Αρκά, που ανέβηκε στο

Θεατρο 1 04 από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ του Ταύρου.

Πρόκειται για ένα έργο µε εξόφθαλµη πολιτική αναφορά,
που διδάσκει για τις απάτες των ισχυρών και τις αυταπάτες των
ανίσχυρων, για τις συγκρούσεις ακόµα και όταν τα συµφέροντα
είναι κοινά και για τη σύµπνοια όταν τα συµφέροντα είναι
συγκρουόµενα. Με άλλα λόγια, όλη την παράνοια που ζούµε σε
κοινωνικοπολιτικό επίπεδο. Παίρνοντας ως σηµείο αναφοράς
ένα ανθρώπινο σώµα, του οποίου ο εγκέφαλος τελεί σε κώµα,
γινόµαστε αυτόπτες µάρτυρες της ανταρσίας των οργάνων του
καθώς και της πλεονάζουσας θέσης κάποιων εις βάρος κάποιων
άλλων ,αποκρυσταλλώνοντας µία εχθρική κατάσταση, µια πάλη
που είναι τόσο αρχαία, όσο και η ανθρώπινη καταπίεση και
ιστορία. Ιντριγκα, «κρυφές συνεννοήσεις», δολοπλοκίες και
συνοµωσίες γίνονται τα µέσα αυτής. Το σηµείο διακύβευσης
είναι: «αντεκδίκηση ή υποταγή».

Αυτή την τόσο ρεαλιστική κατάσταση σε αυτό το τόσο
σουρεαλιστικό κείµενο, αποδίδουν µε χιούµορ, ένταση και
ερµηνεία επαγγελµατία οι µαθητές του Εσπερινού ΕΠΑ.Λ του
Ταύρου, εισάγοντας µας στον κόσµο του Αρκά. Οι ρόλοι κοµµένοι
και ραµµένοι για τους ηθοποιούς, η µουσική επιµέλεια
φροντισµένη, όλα οργανωµένα και έτοιµα για εκτόξευση.
Ωστόσο, αν και πρόκειται για ερασιτέχνες, δεν έλειψαν και οι
σηµειολογικές αναφορές, οι εντάσεις και οι σκηνοθετικές
εκπλήξεις, αφού ένα ακόµα αξιόλογο σηµείο της παράστασης
ήταν η πετυχηµένη αξιοποίηση της σκηνής και των εκφραστικών
µέσων των ηθοποιών.

Όλα αυτά, σε συνδυασµό µε δηµιουργικότητα και κέφι
συνθέτουν τους «Εχθρούς εξ’ αίµατος» , µια εκπληκτική
αλληγορία για την πάλη των τάξεων σε µια χώρα που περνάει
κρίση. Πρόκειται για µια δουλειά στοχευµένη και
συνειδητοποιηµένη από τους συντελεστές της, πράγµα που
φάνηκε και από τις συζητήσεις και τις αναλύσεις στο
φουαγιέ του θεάτρου. Κέφι, δηµιουργικότητα, έµπνευση και
µάτια που έλαµπαν από χαρά και από αγωνία να ικανοποιηθεί
το κοινό, ήταν τα στοιχεία που την αναδεικνύουν εφάµιλλη
επαγγελµατικής παράστασης.

Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ταύρου αποδεικνύει, ότι η Τέχνη
δεν είναι ιδιοκτησία µόνο µερικών λίγων και εκλεκτών, ούτε
υπάρχει µόνο για τον εαυτό της, αλλά µπορεί να είναι

προσβάσιµη από τον καθένα, να έχει κοινωνική αναφορά και
δυναµική και να µας διδάσκει πράγµατα για τη ζωή µε τρόπο
ποιοτικό και άµεσο, κάνοντάς µας λίγο πιο σοφούς.

Ευχαριστούµε πάρα πολύ για αυτή την τόσο όµορφη
βιωµατική εµπειρία, για το γέλιο, την καλή διάθεση, τον
προβληµατισµό, τα χαµόγελα και τα γεµάτα αισιοδοξία και
ειλικρίνεια µάτια. Το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ Ταύρου µας δίδαξε
σήµερα και ευχόµαστε και στο µέλλον πώς είναι τελικά «να
παίζει κανείς για τη φανέλα».

Ηθοποιοί:
Γερολύµου Αναστασία –∆εξί Νεφρό
Μαναβάκης Χρήστος –Παχύ έντερο
Χατζηµατζόγλου Βάγια –Λεπτό έντερο

Σκηνοθεσία: Μπαρσούκη Ευαγγελή

Αθηνά Κακλαµάνη
από το "Θέατρο.gr"

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

«ΕΧΘΡΟΙ ΕΞ ΑΙΜΑΤΟΣ»

ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 1 04
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Το σεντόνι ήτανβρώμικο, μεσ' σταχώματα. Τα καλούδιαήταν σκορπισμέναπαντού, το ένα πάνωστ' άλλο. Αισθάνθηκαένα βλέμμα να 'χεικαρφωθεί επίμονα σεμένα. Πρόσεξακαλύτερα και τον είδα.Ήταν έναςανοιχτόχρωμος καφέπίθηκος που είχεκρεμασμένο έναταμπούρλο και στο ένατου, όλο κι όλο, χέρι,είχε και ένα ξυλαράκι για να μπορεί να παίξει. Νατανε 20πόντους? Μπα, ίσως νάταν και πιο λίγο. Το ένα του χέριέλειπε, δεν είχε κουρδιστήρι, το ένα του πόδι είχεξεθωριάσει και το ταμπούρλο, που κάποτε θα 'χε άσπρακαι κόκκινα τρίγωνα, ήταν γεμάτο ξερές λάσπες καιχώματα.
Έκανα τα σχετικά παζάρια, στα οποίαπαρεμπιπτόντως είμαι και πολύ καλός και βρέθηκα με τοπαιχνίδι στα χέρια και τον παλαιοπώλη να αναρωτιέταιαπό μέσα του, πού ήμουνα τόσο καιρό για να τον κάνωπλούσιο. Δεν αποκλείεται να γέλαγε και ο πίθηκος με ταπαζάρια μου, ή ίσως και νάταν ιδέα μου.
Φτάσαμε στο σπίτι, τον ακούμπησα πάνω στομπράτσο της πολυθρόνας και βάλθηκα να τον παρατηρώ.Ε, ναι λοιπόν, ήταν ο Πέτρος. Ή απλά ο δίδυμοςαδερφός του. Ήταν ίδιος ακριβώς με το πιθηκάκι που μουείχε χαρίσει η γιαγιά μου, στο πανηγύρι του ναού,Πέτρου και Παύλου, εξ ου και το όνομά του. Ήταν νέοςτότε, αρτιμελής, όμορφος, αστραφτερός, ξεχώριζε.Μάλλον ακολούθησε τη δική μου πορεία στο χρόνο, ομπαγάσας.
Εκείνος ο Πέτρος, λοιπόν, ο παλιός, ο παιδικός μου,ντε, ήταν η καλύτερη παρέα μου. Τον έκρυβα στοκομοδίνο μου και όταν ο πατέρας μου, με μάλωνε καιμου φώναζε για να γίνω άνθρωπος, όπως έλεγε, που όσοιμε γνωρίζουν, ξέρουν ότι τζάμπα πήγαν οι φωνές του,άκουγε τα παράπονα μου. Καμιά φορά, όταν μ' έπαιρνε

το παράπονο, μου σκούπιζε και τα μάτια. Μου έδινε καισυμβουλές, να κάνω υπομονή, να μην τα παίρνω όλακατάκαρδα, να συγχωρήσω την σκληρότητά του, τέτοια.Έπαιζε και πολύ καλή μουσική. Τον κούρδιζα καισφύραγα την συννεφούλα και με συνόδευε στοταμπούρλο. Απίθανο ντουέτο σας λέω. Αν υπήρχαν τότεοι εκπομπές με τα ταλέντα, θα 'χαμε γίνει διάσημοι.Φανταζόμουν κιόλας να παίζουμε σε μια κατάμεστηαίθουσα και να 'χουν σηκωθεί όλοι και να μαςχειροκροτούν ενθουσιασμένοι. Ήμουν πολύ τυχερός πουτον είχα παρέα.
Ξεκίνησα λοιπόν, να τον συνεφέρω. Μπήκα στοίντερνετ και βρήκα χρώματα για ντενεκεδένια παιχνίδιατου '60, έφτιαξα και χέρι από αλουμινόχαρτο καιοδοντογλυφίδες, τον έτριψα, τον καθάρισα, έλαμψε.Αναγεννήθηκε ο μάγκας. Τον έβλεπα και καμάρωνα,όπως αυτός ο γνωστός πλαστικός, μετά την ανακαίνισητων συζύγων του.

Τον έβαλα στηθέση του. Στοκομοδίνο, μπροστάαπ' το ξυπνητήρι,που έτσι κι αλλιώς,είχε χάσει το νόηματου, απ' τις αϋπνίεςμου. Μιλάγαμε.Κανείς δεν μαςκαταλάβαινε.Συζητάγαμε ώρες,χωρίς ποτέ να μαςακούσουν. Άξιζετον κόπο όλη αυτή η φασαρία για να τονξαναζωντανέψω. Χτες, που ήταν πάλι, τα σεντόνια κρύακαι αφιλόξενα, τον είχα πιάσει μονότερμα και με άκουγεσιωπηλός. Στο τέλος, αφού σκέφτηκε, μου λέει: "Φταις.Μη σε νοιάζει, όμως. Έχεις εμένα". Και κοιμήθηκα ήρεμα,επιτέλους.
Μενέλαος Γ. Σταθόπουλος

(Καθηγητής που πέρασε από το Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. του Ταύρου και δεν

µπορεί να µας ξεχάσει)

"Φταις.

Μη σε
νοιάζει,
όµως.

Έ χ ε ι ς ε µ έ ν α"
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Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ, αγγλικά:International Olympic Committee, IOC, γαλλικά: ComitéInternational Olympique, COI) δημιουργήθηκε απότον Δημήτριο Βικέλα και τον Πιερ ντε Κουμπερτέντο 1894 για να αναβιώσει τους ΑρχαίουςΟλυμπιακούς Αγώνες που πραγματοποιούνταν στηνΕλλάδα.
Η ΔΟΕ διοργανώνει τους Ολυμπιακούς Αγώνες.Αποφασίζει επίσης για την εισαγωγή ή την κατάργησηενός αθλήματος από το πρόγραμμα των Ολυμπιακώναγώνων. Οι αγώνες της Ολυμπιάδος γιορτάζονται κάθε 4χρόνια (θερινοί) ενώ οι χειμερινοί το 3ο έτος τηςΟλυμπιάδας. Οι πρώτοι θερινοί εορτάστηκαν το 1896στην Αθήνα, ενώ οι πρώτοι χειμερινοί το 1924 στοΣαμονί (Chamonix) της Γαλλίας.
Η Σύνοδος της ΔΟΕ
Η Σύνοδος της ΔΟΕ είναι η γενική συνέλευση τωνμελών της ΔΟΕ. Πραγματοποιείται μία φορά το χρόνοκατά τον οποίο κάθε μέλος έχει μία ψήφο. Είναι τοανώτατο όργανο της ΔΟΕ και οι αποφάσεις της είναιοριστικές. Έκτακτες σύνοδοι μπορούν να συγκαλούνταιαπό τον Πρόεδρο ή μετά από γραπτή αίτηση τουλάχιστοντου ενός τρίτου των μελών της. Μεταξύ άλλων, οιαρμοδιότητες της Συνόδου είναι:Να εγκρίνει ή να τροποποιήσει τον Ολυμπιακό Χάρτη.Να εκλέγει τα μέλη της ΔΟΕ, τον Επίτιμο Πρόεδρο και ταεπίτιμα μέλη.Να εκλέγει τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και όλα ταάλλα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕ.Να εκλέγει τη διοργανώτρια πόλη των ΟλυμπιακώνΑγώνων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ
Η εκτελεστική επιτροπή της ΔΟΕ αποτελείται απότον Πρόεδρο, τέσσερις αντιπροέδρους και από άλλα δέκαμέλη. Όλα τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΔΟΕεκλέγονται από τη σύνοδο, σε μυστική ψηφοφορία, μεπλειοψηφία των ψηφισάντων. Η Εκτελεστική Επιτροπήτης ΔΟΕ αναλαμβάνει τη γενική συνολική ευθύνη για τη

διαχείριση της ΔΟΕ και τη διαχείριση των υποθέσεώντης.
Η Σύνοδος της ΔΟΕ εκλέγει, με μυστικήψηφοφορία, τον Πρόεδρο της ΔΟΕ μεταξύ των μελώντου, για θητεία οκτώ ετών, άπαξ ανανεώσιμη για μιαθητεία τεσσάρων ετών. Ο σημερινός πρόεδρος της ΔΟΕ,Τόμας Μπαχ, εξελέγη για θητεία οκτώ ετών στις 10Σεπτεμβρίου 2013. Ο Μπαχ θα είναι υποψήφιος γιαεπανεκλογή το 2021.

Πρόεδροι της ΔΟΕ
Διετέλεσαν οι:

1894  1896, ΕλλάδαΔημήτριος Βικέλας

1896  1925, ΓαλλίαΠιέρ ντε Κουμπερτέν

1925  1942, ΒέλγιοΑνρί ντε Μπαγιέ Λατούρ

1946  1952, ΣουηδίαΣίγκφριντ Έντστρομ

1952  1972, Η.Π.Α.Έιβερι Μπράντεζ

1972  1980, ΙρλανδίαΛόρδος Κιλάνιν

1980  2001, ΙσπανίαΧουάν Αντόνιο Σάμαρανκ

2001  2013, ΒέλγιοΖακ Ρόγκ

2013  ΓερμανίαΤόμας Μπαχ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ
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Διοργανώτριες Πόλεις Ολυμπιακών Αγώνων
Θερινοί Αγώνες
Αθήνα (Ελλάδα) 1896Παρίσι (Γαλλία) 1900Σεντ Λούις (ΗΠΑ) 1904Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) 1908Στοκχόλμη (Σουηδία) 1912Αμβέρσα (Βέλγιο) 1920Παρίσι (Γαλλία) 1924Άμστερνταμ (Ολλανδία) 1928Λος Άντζελες (ΗΠΑ) 1932Βερολίνο (Γερμανία) 1936Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) 1948Ελσίνκι (Φινλανδία) 1952Μελβούρνη (Αυστραλία)1956Ρώμη (Ιταλία) 1960Τόκιο (Ιαπωνία) 1964Πόλη του Μεξικού (Μεξικό) 1968Μόναχο (Γερμανία) 1972Μοντρεάλ (Καναδάς) 1976Μόσχα (Ρωσία) 1980Λος Άντζελες (ΗΠΑ) 1984Σεούλ (Νότια Κορέα) 1988Βαρκελώνη (Ισπανία) 1992Ατλάντα (ΗΠΑ) 1996Σίδνεϊ (Αυστραλία) 2000Αθήνα (Ελλάδα) 2004Πεκίνο (Κίνα) 2008Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) 2012Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία) 2016Τόκιο (Ιαπωνία) 2020

Σύνθημα: Citius, Altius, Fortius (Γρηγορότερα,Ψηλότερα, Δυνατότερα)
Ίδρυση 23 Ιουνίου 1894
Είδος Αθλητική ομοσπονδία,Έδρα Λωζάνη, ΕλβετίαΜέλη 105 ενεργά μέλη, 32 επίτιμα μέληΕπίσημη γλώσσα: Αγγλικά & Γαλλικά
Επίτιμος Πρόεδρος: Ζακ ΡογκΠρόεδρος:Τόμας Μπαχ
Ιστοσελίδα: olympic.org

Γερολύμου Αναστασία

ΑΓΩΝΕΣ

από τους Ολυµπιακούς Αγώνες στην Αθήνα 2004
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• ΘΕ.ΑΜ.Α. (Θέατρο Ατόµων µε Αναπηρία)

Πέρσες του Αισχύλου
Το ΘΕ.ΑΜ.Α. είναι το µοναδικό επαγγελµατικό θέατρο στην
Ελλάδα που αποτελείται από ηθοποιούς µε κινητικές αναπηρίες
στην κύρια σύνθεσή του. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών,
παρουσιάζει τους Πέρσες του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία Βασίλη
Οικονόµου και σε ταυτόχρονη µετάφραση στη νοηµατική
γλώσσα. Κορυφαία του Χορού, η ερµηνεύτρια της προφορικής
µας παράδοσης Γιώτα Βέη. Η οµάδα προτείνει µια ιδιαίτερη
ανάγνωση της αρχαία τραγωδίας, καθώς εστιάζει στη µάχη του
εαυτού µε τις γενικές προκαταλήψεις.
[1 3 & 1 4 Ιουλίου / ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, Νέα Σκηνή]

• Athens Open Air

Film Festival 201 6
Shakespeare in the city
Το Φεστιβάλ Αθηνών συνεργάζεται µε το Φεστιβάλ Θερινού

Κινηµατογράφου της Αθήνας και φιλοξενεί τρεις προβολές
αφιερωµένες στον Σαίξπηρ.
Τρεις ιστορικές ταινίες που ερµηνεύουν µε το δικό τους τρόπο τα
κλασικά έργα, τρεις ιδιαίτερες κινηµατογραφικές µατιές
προβάλλονται στον Κήπο της Πειραιώς 260, που µετατρέπεται
σε ένα µεγάλο θερινό σινεµά. Η εκδήλωση πραγµατοποιείται µε
την υποστήριξη του Βρετανικού Συµβουλίου.

Macbeth / Μάκβεθ (1 971 )
Ο Πολάνσκι παρουσιάζει µια εφιαλτική εκδοχή της περίφηµης

σαιξπηρικής τραγωδίας πάνω στις αιµατηρές συνέπειες του
ασίγαστου πόθου για εξουσία, µε φόντο το τραχύ τοπίο της
βόρειας Ουαλίας. Ο Τζον Φιντς υποδύεται τον σκοτσέζο ήρωα
πολέµου, οι υψηλές φιλοδοξίες του οποίου ανοίγουν ένα µοιραίο
κύκλο βίας.
Σκηνοθεσία: Ρόµαν Πολάνσκι • Σενάριο: Ρόµαν Πολάνσκι,
Κέννεθ Τάιναν • Φωτογραφία: Γκίλµπερτ Τέιλορ • Μουσική: The
Third Ear Band • Μοντάζ: Άλαστερ Μάκινταϊρ.
Με τους: Τζον Φιντς, Φραντσέσκα Άννις, Μάρτιν Σω, Στήβεν
Τσέις.

King Lear / Βασιλιάς Ληρ (1 970)
Η κατάβαση του Ληρ στο αναπόδραστο βασίλειο της τρέλας

(καθώς βλέπει την αυτοκρατορία του να καταρρέει) εκκινεί από
την παράλογη αξίωση να µοιράσει το βιος του στις τρεις του
κόρες µε κριτήριο ποια θα δηλώσει µε τον πλέον ηχηρό τρόπο
την αγάπη της. Η κατά Μπρουκ εκδοχή του Βασιλιά Ληρ έχει το
θρύλο του βρετανικού θεάτρου, Πωλ Σκόφηλντ, στον οµώνυµο
ρόλο.
Σκηνοθεσία: Πήτερ Μπρουκ • Σενάριο: Πήτερ Μπρουκ •
Φωτογραφία: Χένινγκ Κρίστιανσεν • Μοντάζ: Κάσπερ Σάιµπεργκ.
Με τους: Πωλ Σκόφηλντ, Αϊρήν Γουόρθ, Σύριλ Κιούζακ, Τοµ
Φλέµινγκ, Ίαν Χογκ, Άλαν Γουέµπ.

The Tempest / Η τρικυµία (1 979)
Ο Τζάρµαν αναµετριέται µε το κύκνειο άσµα του Σαίξπηρ.

∆ώδεκα χρόνια µετά την απώλεια του δουκάτου του Μιλάνου
από τις
ραδιουργίες του αδερφού του, Αντόνιο, ο Πρόσπερο βρίσκεται
ξεχασµένος σε ένα ερηµονήσι µαζί µε την κόρη του, Μιράντα,
έχοντας ωστόσο κατακτήσει τα µυστικά της µαγείας. Το τερτίπι
της µοίρας που φέρνει το πλοίο του Αντόνιο στο νησί θα
αποκαταστήσει την τάξη των πραγµάτων.
Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Τζάρµαν • Σενάριο: Ντέρεκ Τζάρµαν •
Φωτογραφία: Πήτερ Μίντλετον • Μουσική: Μπράιαν Χόντζσον,
Τζον Λιούις • Μοντάζ: Λέσλι Ουόκερ.
Με τους: Ελίζαµπεθ Ουέλτς, Χήθκοουτ Ουίλλιαµς, Τόγια
Γουίλκοξ, Τζακ Μπίρκετ, Ντέιβιντ Μάιερ.
[7, 1 3, 20 Ιουλίου / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260, Κήπος]

• ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΝΑΡΙΩΤΗ
TERRE DE SEMIS

Monaksxá (a lonely planet)
Τι είναι µοναξιά; Τι σηµαίνει για τον καθένα; Είναι ως έννοια

σύµφυτη µε τον άνθρωπο; Ποιες εκφάνσεις της παρατηρούµε
γύρω µας καθηµερινά; Τέτοιου είδους ερωτήµατα, αποτελούν το
αντικείµενο της νέας παράστασης από την οµάδα Terre de
Semis.
Σύλληψη-δραµατουργία-σκηνοθεσία: Ειρήνη Φαναριώτη, Terre
de Semis • Μουσική σύνθεση: Κωστής Μαραβέγιας • Επιµέλεια
κίνησης: ΧαράΚότσαλη • Σκηνικά-Κοστούµια: Τίνα Τζόκα
Παίζουν: Άρης Λάσκος, Μυρτώ Γράψα, ∆ηµήτρης Μοθωναίος,
Ειρήνη Φαναριώτη, ∆ήµητρα Μητροπούλου, Βασίλης Σαφός.
[30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου / ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 Ε]

• ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΚΡΗΤΗΣ

ΚΩΣΤΑΣ ΓΑΚΗΣ
Αριστοφανειάδα
Ο Αριστοφάνης πεθαίνει πάνω σε µια πρόβα τη στιγµή ενός

έντονο διαπληκτισµού µε τους ηθοποιούς του. Κατεβαίνοντας
στον Άδη προσπαθεί να πείσει τον χθόνιο θεό να του χαρίσει
µιαν εβδοµάδα ζωής.
Στην παράσταση πρωταγωνιστούν, µεταξύ άλλων, οι: Αντώνης
Καφετζόπουλος, Γεράσιµος Γεννατάς, Γιώργος Πυρπασόπουλος,
Ευαγγελία Μουµούρη, Θάνος Τοκάκης.
[1 1 Ιουλίου / Ω∆ΕΙΟ ΗΡΩ∆ΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ]

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ
ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΑΥΡΟΥ
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"Μικρές Ιστορίες για Πριν τον Ύπνο"

Βασίλης Χουλιαράς

Η πρώτη νιφάδα χιονιού που έπεσε από τον ουρανό διέσχισε όλη την απόσταση λικνιζόµενη, παρασυρµένη από το

ελαφρύ βοριαδάκι που φυσούσε και µε ταχύτητα συνεχώς επιταχυνόµενη έσκασε σε κάποιο πεζοδρόµιο της πλατείας,

απέναντι από την οποία ορθώνεται η µητρόπολη της πόλης µας. [. . . ] Για πολύ καιρό ούτε σταγόνα βροχής δεν είχε

πέσει. Ο τόπος υπέφερε από παρατεταµένη ανοµβρία.Έτσι ό,τι αντίκριζαν τα µατάκια µας περισσότερο έµοιαζε µε

όνειρο παρά µε πραγµατικότητα, πόσο µάλλον που στην περιοχή το χιόνι ήταν κάτι πολύ σπάνιο. Σχεδόν αµέσως

στήθηκε πρόχειρα µια αυτοσχέδια γιορτή µε όλους τους κατοίκους να παίρνουν µέρος. [. . . ]

"αστείο"

Γιάννης Παλαβός

Ένας νεαρός συζητά µε τη νεκρή γιαγιά του.Ένας υπάλληλος γραφείου µεταµορφώνεται σε συρραπτικό. Ο

Φρανσουά Βιγιόν κάνει µια καινούργια αρχή.Ο Γιώργος βγαίνει στη σύνταξη.∆εκαεπτά διηγήµατα για τη θολή µεθόριο

ανάµεσα στην πραγµατικότητα και ό,τι την αναιρεί. ∆ιηγήµατα αντληµένα από την ηµιορεινή µακεδονική ενδοχώρα, αλλά

και διηγήµατα για τους ανήλικους ενήλικες του άστεως. ∆ιηγήµατα που βρέχονται απ' τα νερά µιας τεχνητής λίµνης.

"Ψηλά Τακούνια για πάντα"

Ιουστίνη Φραγκούλη
Τελικά η φιλία των γυναικών γεννιέται τα χρόνια της ανιδιοτέλειας, φουντώνει µε την άνθηση των ορµονών,

υποσιτίζεται τον καιρό του έρωτα, ανασταίνεται µετά το γάµο, αναβιώνει µε την ωριµότητα. ∆εν ξεχνιέται ποτέ όπως το

ποδήλατο και το κολύµπι! Έξι κορίτσια σµίγουν την εποχή της αθωότητας στο νησί τους. Μεγαλώνουν µε όνειρα για µια

ζωή οµορφότερη από εκείνη των µανάδων τους. [. . . ] Οι άνδρες γίνονται συνένοχοι καθώς απολαµβάνουν τον ηδονικό

ήχο του χορού τους.

"Η ∆ασκάλα µε τα Χρυσά Μάτια"

Στρατή Μυριβήλης

Το δεύτερο έργο του µεγάλου τριπτύχου - ο ψυχικός αγώνας, το δράµα το στρατιώτη που, αφού έζησε την αγωνία

και τη φρίκη του πολέµου, γυρίζει στον τόπο του και προσπαθεί να προσαρµοστεί και πάλι στην ειρηνική ζωή. Στο τέλος,

ο έρωτας, νικητής, στήνει θριαµβευτική τη σηµαία της νέας ζωής πάνω απο τους ξανανθισµένους τάφους.

"Το µυστηριώδες Νησί"

Ιούλιος Βερν
Στη διάρκεια του Αµερικανικού Εµφύλιου πολέµου πέντε Βόρειοι δραπετεύουν µε αερόστατο από µια πόλη που

κατέχουν οι Νότιοι. Πέφτουν όµως σε καταιγίδα και καταλήγουν σ' ένα ερηµονήσι στον Ειρηνικό ωκεανό. Πώς θα τα

καταφέρουν να επιβιώσουν εκεί δίχως τα αγαθά που τους προσφέρει ο πολιτισµός; Στο µυθιστόρηµα αυτό που

αγαπήθηκε από πολλές γενιές αναγνωστών, ο Ιούλιος Βερν εξυµνεί το ανθρώπινο πνεύµα και ταυτόχρονα προσφέρει

µια θαυµάσια περιπέτεια, που αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, τη συνέχεια των "Παιδιών του πλοιάρχου Γκαρντ".

"Μικρόκοσµος"

Μάικλ Κράιτον
Τρεις άντρες βρίσκονται νεκροί σ' ένα γραφείο, στη Χονολουλού. Κανείς δεν µπορεί να εξηγήσει πώς πέθαναν. Ήταν

κλειδωµένοι από µέσα, δεν υπήρχε κανένα φονικό εργαλείο στο δωµάτιο, κι όµως τα σώµατα τους είναι καλυµµένα από

λεπτές τοµές…Στο πυκνό δάσος του Οάχου, επτά µεταπτυχιακοί φοιτητές που έχουν προσληφθεί από την Εταιρεία

Μικροτεχνολογίας Νάνιτζεν ετοιµάζονται να λάβουν µέρος σε µια πρωτοποριακή έρευνα βιολογίας. Αλλά κάτι ασύλληπτο

για τον ανθρώπινο νου συµβαίνει στο εργαστήριο της Νάνιτζεν. . . Ο συγγραφέας που ζωντάνεψε τους δεινοσαύρους στο

Jurassic Park στέλνει τώρα τους ήρωές του σε µια άνευ προηγουµένου περιπέτεια στον µικρόκοσµο.

Π Ρ Ο Τ Α Σ Ε Ι Σ
β ι β λ ί α...από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μαςγια το καλοκαίρι! από τη Σοφιανού Μαρία
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γιορτή αποφοίτησης
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