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Τρίτη 19 Ιουλίου

"Η Βασίλισσα της Οµορφιάς"
του Μάρτιν ΜακΝτόνα

 (Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου Κρήτης)

Σε µια µικρή επαρχιακή πόλη της Ιρλανδίας ζουν 

µόνες τους η ηλικιωµένη Μαγκ Φόλαν και η ανύ-

παντρη κόρη της Μωρήν. Μια σχέση αγάπης και 

µίσους, µια συµβίωση σχεδόν αφόρητη, ένας ανε-

λέητος αλληλοσπαραγµός. Η εµφάνιση του Πάτο 

Ντούλυ, ενός άνδρα που επιστρέφει µετά από είκο-

σι χρόνια έχοντας πάντα στο µυαλό του τη Μωρήν 

ως τη «βασίλισσα της οµορφιάς» της µικρής τους 

πόλης, είναι η τελευταία ευκαιρία της 40χρονης 

γυναίκας να αγαπήσει και να αγαπηθεί.

"Του Νεκρού Αδερφού" 
Θεατρική διασκευή της κλασικής παραλογής 

από τη Μάρω Βαµβουνάκη 

(Θεατρική Οµάδα "Επέκεινα»
 Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεµαΐδας)

Ο Κωνσταντής, ένας απ' τους εννιά αδελφούς µιας 

ορφανής από πατέρα οικογένειας, πείθει τη µάνα 

του να συναινέσει στον γάµο της µοναχοθυγατέρας 

της σε τόπο µακρινό και δεσµεύεται ότι θα τη φέρει 

πίσω όταν του το ζητήσει. Δεν θα τηρήσει τον λόγο 

του γιατί τον προλαβαίνει ο θάνατος, αλλά οι 

κατάρες της µάνας θα τον σηκώνουν από τον τάφο 

για να εκπληρώσει την υπόσχεσή του.

Τετάρτη 20 Ιουλίου

«Άγριος Σπόρος»
του Γιάννη Τσίρου 

 (Θεατρική Οµάδα "Επέκεινα" 
Συλλόγου Μικρασιατών Πτολεµαΐδας)

Με την αυτοσχέδια καντίνα του σε µια απόµερη παρα-

λία ο Σταύρος προσπαθεί να φέρει βόλτα τα χρέη του 

πουλώντας σουβλάκια στους λιγοστούς τουρίστες. Η 

µυστηριώδης εξαφάνιση ενός νεαρού Γερµανού θα 

κινήσει υποψίες εις βάρος του, καθώς είναι ο ιδα-

νικός (κατασκευασµένος;) ένοχος: άξεστος και ευέ-

ξαπτος, έχει µπλέξει συχνά σε καβγάδες και οι 

ντόπιοι δεν τον πολυσυµπαθούν.
Μια ιστορία µυστηρίου και ταυτόχρονα ένα κοινω-

νικό δράµα µε φόντο τις παθογένειες της σύγχρονης 

ελληνικής κοινωνίας.
 

 "Μην περιµένεις ποτέ 
το τελευταίο λεωφορείο"

της Ειρήνης Παππά

 (Θεατρικός Όµιλος Πάφου - Κύπρος)

Με µία βαλίτσα στο χέρι και έτοιµη να µπει σ' ένα 

λεωφορείο και να εξαφανιστεί,  δραπετεύοντας από 

όλα τα προβλήµατα της ζωής της χωρίς να αφήσει 

ούτε ένα σηµείωµα, µία γυναίκα αναλογίζεται εκεί, 

µπροστά στη στάση του λεωφορείου, τη µοίρα της 

και αναζητεί απαντήσεις για µιαν οριστική απόφαση 

που θα την ξαναβάλει στο παιχνίδι της ζωής. 

Απονοµή Βραβείων, Λήξη του Φεστιβάλ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:"Το Χελιδόνι"
του Γκιλιέµ Κλούα

 (Θεατρική Οµάδα "Art-ώ" Συλλόγου Νέας 
Μάκρης "Πολιτιστικές Απόπειρες" - Αττική)

Ο νεαρός  Ραµόν επισκέπτεται την Αµέλια για να 
του διδάξει τραγούδι. Μία συνάντηση που θα οδη-
γήσει τους δυο ήρωες σε σειρά αποκαλύψεων και 
ανατροπών, σε µια µετωπική σύγκρουση σχετικά 
µε το πόσα µπορεί να αντέξει µια καρδιά, πώς 
«εκπαιδεύεται» ένα παιδί (και µαζί του ένας γονέ-
ας), ποιες είναι οι βαθύτερες σηµασίες του «νοιά-
ζοµαι» και του «είµαι δίπλα σου»… 
Ένας σύγχρονος αναστοχασµός για την αγάπη και τη 
σχέση πέρα από τα στερεότυπα της παράδοσης που 
εθελοτυφλεί, ένα συγκινητικό κείµενο που πραγ-
µατεύεται τα όρια της ανθρώπινης φύσης σε σχέση 
µε ό,τι θεωρείται «σωστό» και «φυσικό».

Το έργο είναι κατάλληλο για εφήβους άνω των 14 ετών.

Πέµπτη 21 Ιουλίου
"Αυγά Μαύρα"

του Διονύση Χαριτόπουλου
(Θεατρική Οµάδα "Ἰᾶσθε θεάτρῳ" - Μολάοι Λακωνίας) 

Εκτός συναγωνισµού

Δυο παιδιά αντάρτη χωρίζονται βίαια στη διάρκεια του 
Εµφυλίου και επανασυνδέονται µετά από δεκαετίες 
σε µια άλλη Ελλάδα, που δεν έχει υπερβεί το παλιό 
εµφυλιοπολεµικό της πεπρωµένο ενώ είναι 
ταυτόχρονα γεµάτη νέα προβλήµατα. Σε έναν λιτό ιδιω-
τικό χώρο δυο πρόσωπα διαλέγονται µε πνεύµα ανα-
ζήτησης της αλήθειας επί των κοινών τους αγωνιών 
και δυστυχιών, προσεγγίζοντας κοινοτοπίες και 
στερεότυπα µε τα οποία γαλουχήθηκαν χωρίς όµως να 
βρουν κάποια λύτρωση.
Ο πόνος και το µεγαλείο, η ασυγχώρητη στέρηση και 
το επιβλητικό δίκιο διαπλέκονται σε µια δυνατή 
ελεγεία αυτογνωσίας και υπέρβασης, σε µία τοµή στη 
µνήµη του συλλογικού µας εαυτού µε διάθεση "εκκα-
θάρισης λογαριασµών".

(Πέρα από την καθιερωµένη απονοµή στις παρα-
στάσεις που ξεχώρισαν και στους συντελεστές τους, 
φέτος θα απονεµηθούν και τα βραβεία στους τρεις 
συγγραφείς που θα διακριθούν στον Πανελλήνιο 
Διαγωνισµό Πρωτοεµφανιζόµενου Θεατρικού 
Συγγραφέα που διοργανώνει το φεστιβάλ µας!)



Πέµπτη 14 Ιουλίου

Τελετή έναρξης

Από το Θεατρικό Εργαστήρι Νέων Δ. Μονεµβασίας

(Αφιερωµένη στα 100 χρόνια 
από τη Μικρασιατική Καταστροφή)

"Αχαρνείς"
του Αριστοφάνη

(Θεατρική Οµάδα "Παντός Καιρού" Εκπολιτιστικού 
& Επιµορφωτικού Συλλόγου Ανθούσας - Αττική)

Ενώ ο Πελοποννησιακός Πόλεµος είναι στον 

έβδοµο χρόνο του, ο Δικαιόπολις επιδιώκει και 

«κάτω» ανατέµνονται, άλλοτε µε συγκινητική 

τρυφερότητα και άλλοτε µε χιουµοριστική διάθεση, 

σε αυτή τη δραµατουργική διασκευή των εύθυµων 

πεζογραφηµάτων του µεγάλου Ρώσου συγγρα-

φέα,. Ο Αµερικανός Νιλ Σάιµον καταπιάνεται µε 

αυτά τα µικρά νεανικά διηγήµατα του Τσέχωφ στις 

αρχές της δεκαετίας του '70, τα διασκευάζει για το 

Θέατρο και τα συνενώνει σ' ένα ενιαίο θεατρικό 

κείµενο.

"Lebensraum - Ζωτικός Χώρος"
του Θανάση Τριαρίδη

(Θεατρικό Εργαστήρι Διστόµου 
«Θεατροφρένεια" - Βοιωτία)

Ένας ανυποψίαστος νέος µε βασική εγκυκλοπαιδι-

κή και πνευµατική καλλιέργεια προσφέρεται έναντι 

αµοιβής να γίνει πειραµατόζωο σε ένα «παιχνίδι» 

το οποίο σταδιακά εξελίσσεται σε όλο και πιο ασφυ-

κτική απειλή. Πόση διαπραγµάτευση του είναι 

επιτρεπτή;
Ένα «κλειστοφοβικό» κείµενο µε θέµα την εξουσία 

επί της ανθρώπινης συνείδησης και σκέψης. Εάν 

«Ζωτικός Χώρος» ήταν, σύµφωνα µε το κλασικό 

ναζιστικό µοτίβο, το «δικαίωµα» ενός ισχυρού κρά-

τους να επεκτείνεται σε βάρος κάποιου άλλου, εδώ 

ο στόχος της επέκτασης είναι το µυαλό.

Σάββατο 16 Ιουλίου

"Η Ταράτσα"
του Ζαν-Κλοντ Καριέρ

 (Κορινθιακό Θέατρο 
«Βασίλης Ρώτας" - Κόρινθος)

Ένα αντρόγυνο στα πρόθυρα του χωρισµού. Η γυναί-

κα µε τη βαλίτσα στο χέρι περιµένει τον νέο της αγα-

πηµένο να έρθει να την πάρει, ενώ διάφοροι υποψή-

φιοι ενοικιαστές του διαµερίσµατος, που τώρα θα 

πρέπει να ελευθερωθεί, παρελαύνουν επί σκηνής 

δηµιουργώντας µεταξύ τους νέες σχέσεις. Αναχω-

ρήσεις, αφίξεις, µια αλληγορία για τη ζωή που τελι-

κά δεν είναι παρά ένα µεγάλο "κέντρο διερχοµέ-

νων".

"RES"
της Αφροδίτης Φλώρου

 (Θεατρική Οµάδα "ΚΛΕΨύΔΡΑ" - Αθήνα)

Ένας απλός, καθηµερινός άνθρωπος, ο οποίος 

πιστεύει πως έχει έρθει µε τον φίλο του να παρακο-

λουθήσει µια παράσταση, αντιλαµβάνεται πως στο 

θέατρο πραγµατοποιείται συνέντευξη από µια µεγά-

λη εταιρεία που αναζητά εργαζοµένους. Στην αρχή 

αντιστέκεται, αντιδρά και αγανακτεί µε το ακατα-

νόητο της κατάστασης, αλλά στην πορεία πείθεται να 

εργαστεί εκεί καθώς το δέλεαρ των 4.000 ευρώ 

µηνιαίως είναι ακατανίκητο. Δεν ξέρει όµως ούτε το 

αντικείµενο ούτε τη θέση που καλείται να 

στελεχώσει.

Κυριακή  17 Ιουλίου

"H Όπερα της Πεντάρας"
του Μπέρτολτ Μπρεχτ

(Θεατρική Οµάδα Δήµου Ιλίου - Αττική)

Στο βικτωριανό Λονδίνο ο περιβόητος κακοποιός 

Μακίθ ή "Μάκι Μέσερ" (Messer = µαχαίρι στα 

Γερµανικά) συγκρούεται µε τον ευυπόληπτο «επι-

χειρηµατία» Τζόναθαν Πίτσαµ, που επένδυσή του 

είναι οι ζητιάνοι! Υπόκοσµος, αστυνοµικές αρχές, 

«αγία οικογένεια», πολιτικό σύστηµα και «κορυφή 

του κράτους» διαπλέκονται και συντονίζονται φυσι-

κά σε αυτή τη λυρικοµουσική τοµή στα ήθη της αστι-

κής κοινωνίας την ώρα της µεγάλης κρίσης του 

συστήµατος.
Το έργο γράφτηκε ένα χρόνο πριν το Κραχ του 1929 

στο χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης κι ενώ οι ανατα-

ραχές των κοινωνικών και πολιτικών τάξεων στην 

προπολεµική Γερµανία "καλά κρατούσαν"...

πετυχαίνει ιδιωτική συνθήκη ειρήνης µε τους 

Σπαρτιάτες. Στη νικηφόρα του σύγκρουση µε τον 

φιλοπόλεµο δήµο και µε τον στρατηγό Λάµαχο, ο 

παµπόνηρος ειρηνόφιλος αγρότης φωτίζει τα δεινά 

του πολέµου και αποθεώνει τα αγαθά της ειρηνικής 

ζωής.
Ένας άφθαρτος ανά τους αιώνας ύµνος στην 

ευδαιµονία και την πληρότητα της ειρήνης, µια βαθιά 

καταδίκη της πολεµικής συµφοράς πάντα επίκαιρη, 

όσο ο άνθρωπος λατρεύει τη βία της επιβολής.

Παρασκευή 15 Ιουλίου

"Ντόκτωρ Τσέχωφ"
του Νιλ Σάιµον

 
 (Θεατρική Οµάδα "ΠΡόΒΑ" - Μεσολόγγι)

Η διαφθορά των ανώτερων κοινωνικών τάξεων, η 

αποτελµάτωση της γραφειοκρατίας, το άδικο και το 

παράλογο ενός θεότρελου κόσµου ανισότητας, εξου-

σίας και εκµετάλλευσης, η δυστυχία και τα δεινά των 

 «εκδροµή» µας στην τέχνη και το πνεύµα του Ηερασ ι τεχν ικού  θεάτρου  συνεχ ίζετα ι 

φτάνοντας αισίως στο  6ο της «σταθµό»! Το φετινό v

φεστιβάλ γιορτάζει την ίδια του την αντοχή µέσα 

από τις τόσες αντιξοότητες των τελευταίων 

χρόνων, αντοχή που βεβαιώνει την καλλιτεχνική 

του ακεραιότητα και την ώριµη πνευµατικότητά του 

και τονίζει εµφατικά την αξία του ενεργητικού 

πάθους για αντιστάσεις στην παρακµή.
  Ανανεώνοντας τον λόγο και τις προσφορές του 

σηµατοδοτεί, επίσης, τη σταθερή του βούληση να 

προχωρά µε όπλο την ποιότητα και γνώµονα την 

ανυψωτική διακονία του πολιτισµού. Και αυτές 

ακριβώς οι προδιαγραφές είναι που δίνουν στην 

έκτη διοργάνωση ένα επιπλέον «προικιό», τον 

Διαγωνισµό Πρωτοεµφανιζόµενου Θεατρικού 

Συγγραφέα! Με αυτή τη νέα διάσταση του θεσµού 

µας εντείνουµε τη δηµιουργική σχέση µε τον 

πολιτισµό σε ένα καίριο πεδίο της δραµατικής 

τέχνης, τη συγγραφή θεατρικού έργου.
  Με την ισχυρή επιθυµία (αλλά και βεβαιότητα!) 

πως το φεστιβάλ που αγαπήσαµε θα συνεχίσει να 

αγγίζει τις καρδιές του κοινού του, του πιο 

σηµαντικού ετέρου της θεατρικής πράξης, και µε 

την προσδοκία να αποκτήσει και νέους  συ-

νοδοιπόρους, σας καλούµε να νιώσουµε και φέτος 

µαζί τις µοναδικές βραδινές στιγµές που µόνο το 

Θέατρο µπορεί απλόχερα να προσφέρει…

Παναγιώτα Αλειφέρη, 
Πρόεδρος Ν.Π. Δ. Μονεµβασίας

Ολυµπία Λαµπούση, Καλλιτεχνική Διευθύντρια 
Πανελλήνιου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού θεάτρου

Δευτέρα 18 Ιουλίου

"Η Χειραφέτησις»
του Γεωργίου Σουρή

 (Θεατρική Σκηνή Βαρνάβα Δηµοτικού Θεάτρου 

Μαραθώνα - Αττική)

Με πλούσια χρήση του έµµετρου λόγου η σατιρική 

ιδιοφυΐα του Γεωργίου Σουρή αναδεικνύει το «γυ-

ναικείο ζήτηµα» προβάλλοντας µε έµφαση τις διεκ-

δικήσεις του «ασθενούς φύλου» για πολιτική ισό-

τητα.
Μια θεατρική «κοινωνική παρέµβαση», που θυµί-

ζει τις «Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη έχοντας 

όµως τη σφραγίδα της πρωτοτυπίας του µεγάλου 

µας Νεοέλληνα κωµικού συγγραφέα, ο οποίος απο-

δοκιµάζει σαρκαστικά τις ακρότητες του πρώιµου 

φεµινισµού και προωθεί µια αντίληψη απελευθέ-

ρωσης της γυναίκας από τους καθιερωµένους περι-

ορισµούς και µια κατοχύρωση του δικαιώµατός της 

να σπουδάζει, να µορφώνεται και να εξελίσσεται 

κοινωνικά.


