
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑΣ ΚΡΗΤΩΝ ΡΟΔΟΥ –
ΤΡΙΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΜΙΑΜΙΣΗ ΩΡΑ

ΣΑΛΗΣ Ο ΜΑΥΡΟΣ ΒΑΡΚΑΡΗΣ

Δύο είναι οι παράγοντες που καθοδηγούν απόψε την παρουσίαση μας. Ο
ένας είναι ο άνθρωπος. Ήδη μας καλωσόρισε ένας φωτεινός άνθρωπος με
το απόσπασμα από το θεατρικό έργο «Σαλής ο μαύρος βαρκάρης» της
Ελένης Μερκενίδου που το 2006 είχε ανεβάσει η Θεατρική Ομάδα της
Αδελφότητας  Κρητών  στη  Ρόδο.  Ο  Σαλής  έζησε  πριν  από  ενενήντα
χρόνια στα Χανιά και ήταν ένας φάρος ανθρωπιάς και αγάπης προς το
συνάνθρωπό του. Το θεατρικό αυτό έργο έδινε υπέροχα μηνύματα αλλά
και απαντήσεις στα μεγάλα διλήμματα της εποχής μας που αφορούν στις
σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Ήταν ένα ύμνος στην αγάπη.
Την  αγάπη  που  δεν  ξεχωρίζει  τους  ανθρώπους  από  το  χρώμα,  τη
θρησκεία ή την καταγωγή τους.
Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ο ένας παράγοντας. Ο άλλος είναι ο χρόνος.
Απόψε είμαστε εδώ για να αποτιμήσουμε την πορεία και το έργο μιας
ομάδας  ανθρώπων  που  πριν  από  τριάντα  χρόνια  μαζεύτηκαν  για  να
κάνουν πράξη ένα τους όνειρο. Να μεταφέρουν την Κρήτη στο θεατρικό
σανίδι  με  εργαλείο  τους  τη  θεατρική  τέχνη  και  όχημα  την  κρητική
διάλεκτο.
Χρησιμοποιώντας,  ως  μέσον,  τη  θεατρική  τέχνη,  προσπάθησαν  να
δημιουργήσουν  δράσεις  για  την  «αγωγή»  της  ψυχής  των  θεατών.
Ουσιαστικά αποσκοπούσαν να προσφέρουν στον Άνθρωπο, μια και όλες
οι δράσεις του συλλόγου τον άνθρωπο έχουν ουσιαστικό αποδέκτη. Τα
μέλη της Αδελφότητας, τους αρίφνητους ένθερμους Ροδίτες φίλους, όλο
το κοινό  του νησιού,  αλλά και  όλους  εκείνους  έξω από τη Ρόδο που
γίνονται  κοινωνοί  και  παρακολουθούν  τη  θεατρική  δημιουργία  της
ομάδας από τη συμμετοχή της σε θεατρικά φεστιβάλ ή σε μεμονωμένες
παρουσιάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άλλωστε, η θεατρική ομάδα είναι
ιδρυτικό μέλος  της  Ομοσπονδίας  Ερασιτεχνικού  Θεάτρου των  νησιών
του Αιγαίου. 
Η πορεία της Θεατρικής Ομάδας ξεκίνησε το 1989 με την παρουσίαση
του  χρονικού  του  ολοκαυτώματος  του  Αρκαδίου.  Ακολούθησαν  οι
ηθογραφίες «Τα συρτικά του μετοχάρη» του Κωστή Φραγκούλη το 1991,
«Τα  σηκωματάρικα»  του  Νίκου  Ορφανού  το  1992  και  «Τα
ανεβαλώματα»  του  Γιάννη  Νιωτάκη  το  1993.  Κι  ακόμη  οι  θεατρικές
ηθογραφίες  της  Ρούλας  Ορφανουδάκη  «Η  κλεψά»  το  1995  και  «Στο
μύλο» το 1997. Το 1998 παρουσιάστηκε η παράσταση «Τον αντρειωμένο
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μην τον κλαις», αφιερωμένη στη μνήμη του προέδρου της Αδελφότητας
Αλέκου Παπαδάκη και στους αγωνιστές της Κρήτης. Στην κρητική ψυχή
ήταν αφιερωμένη και η αντιπολεμική ηθογραφία του Μανόλη Πιτυκάκη
«Αιχμάλωτοι της παράδοσης» το 1999. 
Κι φτάνουμε στο θεατρικό έργο του Γιάννη Νιωτάκη «Μια κραυγή» το
2002  που  στηριζόταν  στο  ομώνυμο  βιβλίο  του  Μανώλη
Μαστορογιαννάκη.  Ήταν  ένα  αφιέρωμα  στον  ξεριζωμό  του
Μικρασιατικού Ελληνισμού ογδόντα χρόνια από τη μεγάλη καταστροφή.
Κι αυτό το θεατρικό έργο μιλά για την πανανθρώπινη αγάπη προς τον
συνάνθρωπο πέρα από χρώμα, φυλή και θρησκεία. 

ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ

Ποια  ήταν  όμως  τα  κίνητρα  για  να  δημιουργηθεί  η  θεατρική  ομάδα.
Πρωτίστως η υπηρέτηση της θεατρικής τέχνης και η ιδέα της Κρήτης. Κι
ακόμη,  η  πεποίθηση  των  μελών  της  ότι  έχουν  υποχρέωση  να
συμπορευτούν με όλους εκείνους τους ενεργούς πολίτες του σήμερα που
αντιδρούν στον ευτελισμό της ζωής. Στον ελεύθερο χρόνο τους λοιπόν
δεν  βυθίζονται  στο  τέλμα  της  καθημερινότητας  αλλά  αγωνίζονται
δημιουργικά.  Κλέβουν  λίγο  χρόνο  από  την  καθημερινότητά  τους,  τον
μορφώνουν,  τον  σχηματοποιούν  σε  θεατρική  δημιουργία  την  οποία
προσφέρουν στην κοινωνία της Ρόδου. 
Ενδόμυχα εύχονται να γίνει ο κόσμος μας καλύτερος από την προσφορά
τους.  Γιατί  το  θέατρο  μπορεί  να  κάμει  τον  κόσμο  καλύτερο  με  τα
μηνύματα  που δίνει  στον  θεατή.  Είχαμε  πριν  λίγες  μέρες  τη  χαρά να
ζήσουμε μια μοναδική γιορτή θεατρικής δημιουργίας από τις ομάδες των
Αιγαιοπελαγίτικων νησιών στη 31η  Συνάντηση ερασιτεχνικού θεάτρου
που φέτος έγινε στο νησί μας. 
Το 2004 παρουσιάστηκε η ηθογραφία του Γιάννη Νιωτάκη «Ζορμπάδες»
από  το  βιβλίο  του  Μανώλη  Μαστορογιαννάκη  «Ζορμπάδες  και
αγωνιστές». Η ιδιαιτερότητα του έργου αυτού ήταν ότι οι περισσότεροι
από τους ήρωες του ήταν υπαρκτά πρόσωπα. Το 2009 παρουσιάζεται το
έργο του Λουίτζι Πιραντέλο «Να ντύσουμε τους γυμνούς» και το 2015 η
ηθογραφία της  Ρούλας  Ορφανουδάκη «Κεντρί  και  μέλι».   Το 2010 η
ηθογραφία  του  Γιάννη  Νιωτάκη  «Καλησπερίζω  το  στενό»  είχε
ξεχωρίσει. Δυο παράλληλες ιστορίες αγάπης χτίζουν τον μύθο του έργου.
Ενώ τα θέματα της βεντέτας και της αυστηρότητας των ηθών καθορίζουν
τις κοινωνικές συμπεριφορές των ανθρώπων. Θα μπορέσει η αγάπη να
γεφυρώσει το μίσος της βεντέτας; Το θέατρο συνδιαλέγεται εδώ με το
κοινωνικό πλαίσιο, βάζει ερωτήματα αλλά δίνει και απαντήσεις.
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ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΖΩ ΤΟ ΣΤΕΝΟ – ΑΓΑΠΗ – ΒΕΝΤΕΤΑ
Συντελεστές της δημιουργικής πορείας της ομάδας είναι τα μέλη της. Οι
ερασιτέχνες  ηθοποιοί  οι  οποίοι,  ποιούντες  «ήθος»,  υπηρετούν  με
σεμνότητα, σεβασμό και αξιοπρέπεια τη θεατρική τέχνη. Κι ακόμη, οι
συγγραφείς των έργων οι οποίοι με τον θεατρικό τους λόγο ρίχνουν νερό
στη  φτερωτή  του  μύλου  για  να  αρχίσει  να  γυρνά  η  μυλόπετρα  κάθε
θεατρικής δημιουργίας.
Βασικός συντελεστής όμως της επιτυχημένης τριαντάχρονης πορείας της
ομάδας είναι ο σκηνοθέτης της, ο Γιάννης Φλώρος. Ο Γιάννης Φλώρος
συνομιλεί  με τις  ιδέες και  τα κοινωνικά μηνύματα που κουβαλά κάθε
θεατρικό έργο και στη συνέχεια, προσπαθεί να ανασύρει μέσα από τον
καθένα ηθοποιό ξεχωριστά τα βιώματα που κουβαλά από την Κρήτη. Κι
ύστερα, βάζει στο επίκεντρο κάθε θεατρικής δημιουργίας τον άνθρωπο.
Τον πάσχοντα άνθρωπο της καθημερινότητας και εκείνον που έχει ταχθεί
να υπηρετεί τις πανανθρώπινες αξίες της ζωής.
Από το  θεατρικό έργο «Καλησπερίζω το  στενό» είναι  και  η  επόμενη
σκηνή που θα παρακολουθήσουμε. Η αγάπη με την ευρύτερη έννοια, η
αλληλεγγύη, ο σεβασμός προς τον συνάνθρωπο και τον φίλο, τη φύση
και  το  περιβάλλον  είναι  διάχυτα  στη  σκηνή.  Και  οι  αληθινές  φιλίες
σφραγίζουν τις ανθρώπινες σχέσεις και είναι θείο δώρο, με την παρέα να
λειτουργεί  ως καταλύτης  για να αντιμετωπίζονται  και  τα πιο δύσκολα
προβλήματα που απασχολούν τον άνθρωπο. 

ΚΑΛΗΣΠΕΡΙΖΩ ΤΟ ΣΤΕΝΟ – ΑΓΑΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΣΗ – ΠΑΡΕΑ

Συνοδοιπόροι  στο  θεατρικό  ταξίδι  της  ομάδας  μας  αυτά  τα  τριάντα
χρόνια  ήταν  στη  σκηνική  δημιουργία  ο  Σταμάτης  Κούρος  και  η  Εύη
Κοτανίδου,  ενώ  στη  μουσική  επένδυση  ο  δάσκαλος  της  μουσικής
Γιώργης  Παραγυιός  και  οι  δημιουργίες  Κρητών  καλλιτεχνών  με  την
επιμέλεια και συνολική φροντίδα του π. Εμμαν. Σκλιβάκη.
Η προσέγγιση της τριαντάχρονης πορείας της θεατρικής μας ομάδας που
κάνουμε  απόψε  δεν  είναι  χρονολογική.  Περισσότερο  αξιακή  είναι.
Αναζητούμε τι έδωσε η ομάδα όλα αυτά τα χρόνια. Τι προσπάθησε να
υπηρετήσει. Ποιες ήταν οι αρχές, οι αξίες και τα πιστεύω που έμπαιναν
στο επίκεντρο της δημιουργικής της πορείας.
Το 2013 η επικοινωνία των μελών της θεατρικής μας ομάδας με τους
μεγάλους συγγραφείς της Κρήτης έδωσε την παρουσίαση του έργου «Στα
βήματα του Αλέξη Ζορμπά». Ήταν μια συμπυκνωμένη προσέγγιση του
πεζογραφήματος  του Νίκου Καζαντζάκη «Βιος και πολιτεία του Αλέξη
Ζορμπά»  με  πολυεπίπεδα  μηνύματα.  Στο  απόσπασμα  που  θα
παρακολουθήσουμε  ανιχνεύονται  οι  υπαρξιακές  αναζητήσεις  του
ανθρώπου στην προσπάθειά του να βρει το βαθύτερο νόημα της ζωής.
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ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΖΟΡΜΠΑ

Όπως αναφέραμε στην αρχή, χαρακτηριστικό των θεατρικών έργων που
παρουσιάστηκαν ήταν η κρητική διάλεκτος. Γιατί ο λόγος από μόνος του,
ο κρητικός λόγος, δίνει χρώμα και ρυθμό, δύναμη και ζωντάνια σε κάθε
κείμενο.  Ήταν  μια  επιλογή και  αν  θέλετε  η  εφημερία  των μελών της
ομάδας  και  η  συμβολή  τους  στο  να  προσφέρουν  στη  διάλεκτο  της
Κρήτης.  Και  το  θέατρο,  αυτό  το  μεγάλο  σχολειό,  ήταν  το  καλύτερο
μέσον  να  το  πετύχουν.  Γιατί  ο  θεατρικός  λόγος  ανυψώνει  και
μετουσιώνει μαγικά ένα κείμενο σε μουσική της ψυχής.
Το να ακούγονται κρητικές λέξεις και εκφράσεις μέσα από τα θεατρικά
κείμενα  που  ανεβάζει  η  ομάδα  αποτελεί  σημαντική  προσφορά  στην
ντοπιολαλιά μας.  Δημιουργείται  ένα πρόσθετο μέσον προσέγγισης  του
ανθρώπου. Του ανθρώπου που χάθηκε στις ατομικές περιπλανήσεις του
για την απόκτηση μιας πλαστής καταναλωτικής ευτυχίας την εποχή μας.
Και που αυτόν τον άνθρωπο προσπαθούν, με πάθος, μέσα από το ταξίδι
που τα μέλη της ομάδας κάνουν τώρα και τριάντα χρόνια στα μονοπάτια
της θεατρικής τέχνης, αυτόν τον άνθρωπο, να ξαναβρούν. Και μάλιστα
τον Κρητικό που ζει μέσα τους. Που ζει και αντρειεύεται και παλεύει κι
αυτός, μ’ όσες δυνάμεις του έχουν απομείνει να διασώσει την αρχοντιά,
τη  λεβεντιά,  την  αξιοπρέπεια  του.   Να  διασώσει  τη  γλώσσα  του,  τη
μοναδική ντοπιολαλιά της Κρήτης. Όπως υπογραμμίζει ο σκηνοθέτης της
ομάδας  Γιάννης  Φλώρος,  η  αγάπη  των  μελών  της  ομάδας  για  τον
ξεχωριστό τόπο καταγωγής τους, την Κρήτη, αλλά και η θέλησή τους να
προσφέρουν  στον  συνάνθρωπό  τους  μέσα  από  την  καλλιτεχνική
δημιουργία της θεατρικής τέχνης τους κάνει να ξεχωρίζουν. Κι ακόμη,
γιατί  «τολμούν  να  οργανώσουν  όσο  καλύτερα  μπορούν  μια  γιορτή
γνώσης…  μια  θεατρική  παράσταση  που  τους  ξαναζωντανεύει,  τους
ξαναχαρίζει την κοινωνικότητά τους, τους επιτρέπει να ξανακερδίσουν το
χαμόγελό τους. Έτσι επιτρέπουν στον πόθο της ζωής να ξανανθίσει…».
Την εικόνα των χωριανών, όπως την κρατούν στη μνήμη τους όσοι έχουν
ζήσει  στα  χωριά  της  Κρήτης,  έχει  η  επόμενη  σκηνή  που  θα
παρακολουθήσουμε.  Είναι  από  το  θεατρικό  έργο  «Όταν  ήμουν
Δήμαρχος»  του  Μανώλη  Μαστορογιαννάκη  που  ανέβηκε  το  2012.
Χαρακτηριστικά είναι τα λαογραφικά στοιχεία που περιλαμβάνει όπως οι
προλήψεις,  τα  παρατηρήματα  των  ανθρώπων  αλλά  και  η  γραφική
φιγούρα της λαϊκής ξεματιάστρας.
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ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΦΤΑΡΜΟΣ

Όπως διαπιστώσατε,  ένα σημαντικό στοιχείο της κρητικής ηθογραφίας
είναι  η  πρόκληση  γέλιου  στο  θεατή  και  η  διασκεδαστική  προσέγγιση
χαρακτήρων και γεγονότων που περιλαμβάνονται στην πλοκή του έργου.
Άλλωστε μέσα στη προσφορά των έργων αυτών υπάρχει και αυτή της
ψυχαγωγίας. Έχει αποδειχθεί ότι το γέλιο έχει ευεργετική επίδραση στη
σωματική και ψυχική κατάσταση των ανθρώπων. «Αυτός που σε κάνει
να  γελάς  σε  βοηθάει  να  ζεις»  είχε  πει  ο  Μένανδρος.  Μελέτες  έχουν
αποδείξει επίσης ότι το γέλιο είναι φυσικό αντίδοτο στο στρες. Και το
σημαντικό είναι, ότι το γέλιο δεν έχει ανακουφιστική επίδραση μόνο στο
άτομο  που  γελά,  αλλά  και  σε  όσους  βρίσκονται  μαζί  του.  Είναι  μια
ομαδική  εμπειρία.  Ο  άνθρωπος  της  εποχής  μας  έχει  γίνει  ιδιαίτερα
μελαγχολικός και κατηφής εξαιτίας των προβλημάτων που αντιμετωπίζει.
Αυτές οι καταστάσεις του αφαιρούν και τη διάθεση να γελά. Άλλωστε
στις καθημερινές του επαφές και σχέσεις επιβάλλεται και επικρατεί το
προσωπείο  της  σοβαροφάνειας  σαν  παράγοντας  της  κοινωνικής  και
επαγγελματικής  αποδοχής.  Έτσι  ο  άνθρωπος  έχει  αφαιρέσει  από  την
καθημερινότητά  του  το  γέλιο  ως  στάση  ζωής.  Οι  άνθρωποι  που
χαρακτηρίζονται από χιούμορ και την ικανότητα να αντιμετωπίζουν ό,τι
κι  αν  τους  συμβεί  με  εύθυμη  διάθεση  είναι  καλοδεχούμενοι  σε  κάθε
κοινωνική ομάδα του περίγυρου τους.  Σ’ αυτούς περιλαμβάνονται  και
όσοι με ειρωνεία και άκακη, τις περισσότερες φορές, διάθεση σατιρίζουν
δημόσια  ή  ιδιωτικά  ήθη,  χαρακτήρες  ανθρώπων  αλλά  και  τα  κακά
κείμενα της κοινωνίας μας. Όπως συμβαίνει και με τους χαρακτήρες της
επόμενης  σκηνής  που  θα  παρακολουθήσουμε.  Είναι  κι  αυτή  από  το
θεατρικό έργο του Μανώλη Μαστορογιαννάκη «Όταν ήμουν Δήμαρχος».

ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΣΑΤΙΡΑ – ΔΗΜΟΝΙΚΟΣ

Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης Βασίλειος Φλώρος, η τέχνη του θεάτρου
αποτελεί  μία  από  τις  ομορφότερες  κοινωνικές,  πνευματικές  και
ψυχαγωγικές  δράσεις  στον  υπαρξιακό  κήπο  της  γήινης  ζωής  μας.
Προήλθε  από  την  αρχέγονη  ανάγκη  του  ανθρώπου  να  κατανοήσει  το
μυστήριο  της  ζωής,  να  βιώσει,  να  παρατηρήσει,  να  αισθανθεί,  να
συγκινηθεί  και  να  αναδημιουργήσει  την  πραγματικότητα,  μέσα  στην
οποία αναγκάστηκε να υπάρχει.
Ο αρχαίος ελληνικός κόσμος έκανε δύο μεγάλες ανακαλύψεις που δεν
έγιναν πουθενά αλλού. Η μία ανακάλυψη είναι η δημοκρατία και η άλλη
ανακάλυψη  είναι  το  θέατρο.  Από  τότε  λοιπόν,  η  τέχνη  του  θεάτρου
έρχεται  να  επουλώσει  τα  όποια  τραύματα  του  ανθρώπου.  Έρχεται  να
μιλήσει  στην  ψυχή  του.  Να  επιφέρει  την  κάθαρση  που  αναζητεί,  να

5



φωτίσει τη συνείδησή του, να τον εκπαιδεύσει, να ψυχαγωγήσει και να
διασκεδάσει.  Να  του  δώσει  χαρά  και  γνώση  και  να  τον  εξελίξει  ως
πνευματικό ον.
Το θέατρο στη μεγάλη ιστορία του συνήθως ερασιτεχνικό ήταν. Μόνο
τον τελευταίο αιώνα δημιουργήθηκε η ανάγκη για ένα “επαγγελματικό
θέατρο”. Οι απλοί άνθρωποι αγάπησαν αυτή την τέχνη και την ενέργεια
που εξέπεμπε, έγιναν συμμέτοχοι σε αυτήν ως δημιουργοί και δρώντες,
έγραφαν,  έπαιζαν,  σκηνοθετούσαν,  γίνονταν  ηθοποιοί,  σκηνογράφοι,
μουσικοί  και  χορευτές,  συμμετέχοντας  σε  ερασιτεχνικούς  θιάσους.  Το
ερασιτεχνικό θέατρο είναι εκείνο που στηρίζει δυναμικά τον πολιτισμό
στην περιφέρεια. Δεν είναι απλά κύτταρο πολιτισμού, είναι οργανισμός
πολιτισμού,  γιατί  έχει  τη μεγαλύτερη συνθετική δύναμη που απορρέει
από την ένωση πολλών τεχνών. Το γέλιο χαρακτηρίζει και την επόμενη
σκηνή  μας  από το  έργο «Όταν  ήμουν  Δήμαρχος».  Και  ένα  προξενιό.
Κάπως διαφορετικό…

ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΞΕΝΙΟ

Η επόμενη  σκηνή  που  θα  παρακολουθήσουμε  είναι  παρμένη  από την
ηθογραφία του Ιωάννη Κονδυλάκη «Ο επικήδειος». Ανήκει στη συλλογή
διηγημάτων  του  Ιωάννη  Κονδυλάκη  «Όταν  ήμουν  δάσκαλος»  και
παρουσιάστηκε, ως αφιέρωμα στον σπουδαίο ηθογράφο – συγγραφέα της
Κρήτης με τον τίτλο «Στα χνάρια του Διαβάτη». Έχουμε ένα διήγημα
μοναδικό στο είδος του σ' όλη τη λογοτεχνία μας. Ο Kονδυλάκης μάς
δίνει  με  τρόπο  χιουμοριστικό  την  ιδιαίτερη  εκείνη  ψυχολογία  που
δημιουργεί  ο  πειρασμός  του  γέλιου  σε  μια  κηδεία.  Είναι  μια  κρίση
ομαδική, που την οξύνει η σοβαρότητα της στιγμής και η προσπάθεια της
εύθυμης συντροφιάς των φίλων να συγκρατηθούν. Mε διαβολεμένο όμως
κέφι και με ολοένα αυξανόμενη ένταση, προετοιμάζει και παρακολουθεί,
βήμα προς βήμα,  τις  ψυχολογικές  διακυμάνσεις  του αφηγητή και  των
άλλων γύρω του,  από την ώρα που του προτείνουν να εκφωνήσει  τον
επικήδειο ως τη στιγμή, που «ένα φύσημα της μύτης, ένα γέλιο, θα τον
κάνουν να διακόψει το λόγο του και να ξεσπάσει σε ακράτητα γέλια.
Στο  κέντρο αυτού του τόσο επιτυχημένου διηγήματος δεν υπάρχει, όπως
συμβαίνει συχνά, ένας ανθρώπινος τύπος. Εδώ πρωταγωνιστεί το ίδιο το
γέλιο,  το οποίο κάνει αισθητή την παρουσία του ήδη από το «Στήθος
μάρμαρο!»  του  γερο-Καμαριανού,  για  να  βάλει,  στη  συνέχεια,  σε
πειρασμό μία σειρά από πρόσωπα, με κορυφαίο, βέβαια, ανάμεσά τους
τον  ρήτορα-αφηγητή.  Είναι  κάτι  παραπάνω  από  σίγουρο  ότι  με  τον
«Επικήδειο» ο Κονδυλάκης βρίσκεται στο απόγειο της προαναφερθείσας
«διασκεδαστικής»  ιδιότητάς  του,  κάτι  που  αποτελεί  ένδειξη  ψυχικής
υγείας και για έναν ακόμη λόγο.  Επειδή τολμά να γελά, και προκαλεί και
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τον αναγνώστη του να γελά, ασυγκράτητα, λυτρωτικά, με αυθάδεια, στα
μούτρα του Θανάτου.

ΣΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗ – ΕΠΙΚΗΔΕΙΟΣ

Κατά τη διάρκεια των τριάντα χρόνων, η θεατρική μας ομάδα ευτύχησε
να έχει πολλές σημαντικές πανελλήνιες διακρίσεις. Μία από αυτές ήταν
με τη συμμετοχή της, φέτος το 2019, στο φεστιβάλ σάτιρας της Πάτρας
«Μώμος ο Πατρεύς». Η σκηνή που παρουσιάστηκε ήταν από το θεατρικό
έργο του Γιάννη Νιωτάκη «Κοντζές  και  Διωματάρης» και  κέρδισε το
πρώτο πανελλήνιο βραβείο κοινού. Να υπογραμμίσουμε ότι και πέρυσι,
το 2018, στο ίδιο φεστιβάλ της Πάτρας η θεατρική ομάδα είχε πάρει το
δεύτερο βραβείο κοινού από το ίδιο έργο «Κοντζές και Διωματάρης». Ας
παρακολουθήσουμε τη φετινή της συμμετοχή.

ΚΟΝΤΖΕΣ ΚΑΙ ΔΙΩΜΑΤΑΡΗΣ – ΠΑΤΡΑ – LOVE STORY
DVD

Ένα  θεατρικό  έργο  το  οποίο  είχε  κι  αυτό  διακριθεί  στο  πανελλήνιο
φεστιβάλ  ερασιτεχνικού  θεάτρου  Ιεράπετρας  το  2009  ήταν  το  «…και
καλά ξεμπερδέματα» του Γιάννη Νιωτάκη. Η κρητική αυτή ηθογραφία
είχε κερδίσει πέντε βραβεία με σημαντικότερο το βραβείο κοινού ως η
καλύτερη  παράσταση  του  φεστιβάλ.  Από  αυτό  το  έργο  θα
παρακολουθήσουμε τη σκηνή νουθεσίας του γαμπρού  από τον πατέρα
του που δεν κατέχει  πώς θα διάξει  με  τη νύφη την πρώτη νύχτα του
γάμου. Μια σκηνή που προκαλεί πηγαίο και σπαρταριστό γέλιο.

ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΞΕΜΠΕΡΔΕΜΑΤΑ – ΤΟ ΠΟΚΙΟΝΟΝΕ

Ολοκληρώνοντας το αφιέρωμά μας στα τριαντάχρονα της θεατρικής μας
ομάδας «Τριάντα χρόνια σε μιάμιση ώρα» να μοιραστούμε μαζί σας έναν
πρόσθετο λόγο που αυτά  τα  τριάντα  χρόνια  τα  μέλη της  ομάδας  μας
ασχολούνται,  με τις μικρές τους δυνάμεις  και  πολλή σεμνότητα με το
θέατρο. Το είπε πολύ περιεκτικά ο μεγάλος δάσκαλος Κάρολος Κουν.
«Δεν  κάνουμε  θέατρο  για  το  θέατρο…  Κάνουμε  θέατρο  για  να
πλουτίσουμε τους εαυτούς μας, το κοινό που μας παρακολουθεί κι όλοι
μαζί να βοηθήσουμε να δημιουργηθεί ένας πλατύς ψυχικά πλούσιος και
ακέραιος  πολιτισμός  στον  τόπο  μας.  Μόνος  ο  καθένας  μας  είναι
ανήμπορος.  Μόνος,  ο  καθένας  από  σας,  τους  πιο  κοντινούς  στην
προσπάθειά  μας,  είναι  ανήμπορος.  Μαζί,  ίσως  κάτι  μπορέσουμε  να
κάνουμε.  Το  θέατρο,  ως  μορφή  τέχνης,  δίνει  τη  δυνατότητα  να
συνδεθούμε,  να  συγκινηθούμε,  ν’  αγγίξουμε  ο  ένας  τον  άλλο,  να
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νιώσουμε μαζί μια αλήθεια. Να γιατί διαλέξαμε το θέατρο σαν μορφή
εκδήλωσης του ψυχικού μας κόσμου». 
Κι όλα αυτά τα τριάντα χρόνια, επειδή ήσασταν δίπλα μας μπορέσαμε να
πορευτούμε  στα  μαγευτικά  μονοπάτια  της  κρητικής  θεατρικής
δημιουργίας και έκφρασης, μαζί σας. Με την ιδέα που μας εμπνέει, που
ξεκινά  από  την  Κρήτη  και  φτάνει  στην  καρδιά  τους  καθενός  σας
ξεχωριστά. Μαζί, χέρι - χέρι θα πορευτούμε, με τη βοήθεια του Θεού,
και στο μέλλον. Για να συνεχίσουμε το ταξίδι μας στα μονοπάτια της
καρδιάς και στις αναζητήσεις του πνεύματος και του νου. Προσδοκώντας
ένα καλύτερο αύριο γεμάτο φως.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΦΩΣ

ΤΟ ΧΕΙΡΟΚΡΟΤΗΜΑ
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