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Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Σ  ( / P O L I T I S M O S )  
 Δεκάδες ηθοποιοί έπαιξαν για το προσφυγικό

Από 11 θεατρικές ομάδες της Λέσβου

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 29|03|2016 17:21

Δεκάδες ηθοποιοί από 11 θεατρικές ομάδες της Λέσβου παρουσίασαν, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, τις κακουχίες
και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πρόσφυγες… διακινούνται και μετακομίζουν από στεριά και θάλασσα.

Δεκάδες ηθοποιοί από 11 θεατρικές ομάδες της Λέσβου παρουσίασαν, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό, τις κακουχίες
και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι πρόσφυγες… διακινούνται και μετακομίζουν από στεριά και θάλασσα.

Το κοινό απόλαυσε την Κυριακή, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Θεάτρου, στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης την
εκδήλωση που οργάνωσε η Ένωση Πολιτιστικών Θεατρικών Σωματείων Λέσβου «Θέσις» με δωρεάν είσοδο και υπό το
γενικό τίτλο «Για ποια πατρίδα».

Δεκάλεπτα αποσπάσματα κάθε ομάδας, πολύ καλά δοσμένα στους θεατές, ήταν αρκετά ώστε οι τελευταίοι να αισθανθούν
για λίγο τι σημαίνει προσφυγιά. Η Θεατρική Σκηνή Παράλογων Αγίας Παρασκευής παρουσίασε απόσπασμα από το έργο «Η
Εβραία» του Μπέρτολτ Μπρεχτ, η Θεατρική Ομάδα του «Παγγεραγωτικού» Πολιτιστικού Συλλόγου Γέρας απόσπασμα από
την «Εκάβη» του Ευριπίδη, ο Θεατρικός Σύλλογος Μήθυμνας το «Περί έργων» - «Οι νεκροί περιμένουν», θεατροποιημένη
απόδοση σε απόσπασμα από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Διδώς Σωτηρίου, ο Θεατρικός Όμιλος Πέτρας το «Γαλάζια
μελαγχολία», θεατρική σύνθεση στηριγμένη σε κείμενο του Μάνου Ελευθερίου, η Θεατρική Ομάδα Αναγνωστηρίου
Αγιάσου απόσπασμα του έργου «Το κίτρινο σκυλί» του Μισέλ Φάις.
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Αφιερωμένη στο προσφυγικό η Ημέρα Θεάτρου 
φωτό: Στ. Γιαννάκης

Οι «Άστεγοι» ανέβασαν απόσπασμα από το έργο «Εθνικότητα μου το χρώμα του ανέμου» του Ματέι Βίζνιεκ, η «commedia
dell’ arte “contratti rotti”» την ιλαροτραγική κωμωδία «Το παζάρι των ψυχών», η «πασπARTού» απόσπασμα από το έργο
«Θέλω μια χώρα» του Ανδρέα Φλουράκη, ο Εκπολιτιστικός Θεατρικός Όμιλος Καλλονής ΕΘΟΚ το «Οι “Τρωάδες” του
Ευριπίδη συναντούν τις “Απόπειρες” του Μάρτιν Κριμπ», το Θεατρικό Εργαστήρι Δήμου Λέσβου, απόσπασμα από το έργο
«Βρωμιά» του Ρόμπερτ Σνάιντερ και ο ΦΟΜ το «Borders» (σκηνική σύνθεση της ομάδας).

Η συγκεκριμένη εκδήλωση, που τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Λέσβου, θα παρουσιαστεί επίσης και στη λεσβιακή
ύπαιθρο και συγκεκριμένα το Σάββατο 2 Απριλίου στην Πέτρα, την Κυριακή 3 Απριλίου στην Αγία Παρασκευή, το Σάββατο
9 Απριλίου στη Γέρα και την Κυριακή 10 Απριλίου στην Αγιάσο.
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