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Αρχές του 1996 το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου μετά από εισήγηση του Καλλ1τεχνικού 

διευθυντή αποφάσισε την ίδρυση του Θ.Ε.Δ.Β. Μετά από ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, 

κ.λπ. 20 περίπου νέοι και νέες δήλωσαν ενδιαφέρον. Το Δ.Σ. προσέλαβε ως συνεργάτη για 

το εργαστήρι τον ηθοποrό·σκηνοθέτη Παναγιώτη Σερεφίδη. Αρχές Μάη άρχισαν οι 

πρόβες στο έργο του Α. Τολστόι ((Το Χρυσό ΚJιειδύ>, σε διασκευή του Κώστα Τσιάνου 

κοι η πρώτη παράσταση δόθηκε στο Πολrτιστικό Κέντρο <<ΛΟΥΪ°ΖΑ>> τον Ιανουάριο '97 

κοι ακολούθησαν άλλες 1 Ο παραστάσεις. Η επιτυχία ήταν μεγάλη. 

Το επίπεδο ερμηνείας των παιδιών, αλλά και η αξία του σκηνοθέτη μας, μας έκαναν να 

προχωρήσουμε στο δεύτερο έργο που ήταν «Η Αυλή τωv Θουμότωv» του Ιάκωβου 

Καμπανέλλη και μάλιστα εντάξαμε την παράσταση στο πλαίσια του 1 Οου Φεστιβάλ Δήμου 

Μρωνο στο Θέστρο Νέων Δημιουργών <<Αννα Συνοδινού». 

6χε εκπληκτική επιτυχία και ο ίδιος ο Καμπανέλλης που παρακολούθησε την παράσταση 

δήλωσε στο κοινό στο τέλος της: Η αποψινή είναι από τις λίγες βραδιές που αισθάνομαι 

δικαιωμένος για το έργο μου. 

Στη συνέχεια δόθηκαν άλλες 6 παραστάσεις. 

Nyo αργότερα ετοίμασαν το έργο ((Η Πapόξεvη Νύχτα» της Ζωής Βαλάση και η 

πρεμιέρα έγινε τον Απρίλη του '98 και επαναλήφθηκε τον Γενάρη του '99 στο Πολιτιστικό 

Κέντρο «ΛΟΥΪΖΑ» στο πλαίσιο του Κύκλου <<Μικρή Σκηνή». 

nέρσι το καλοκαίρι και στα πλαίσια του 11 ου Φεστιβάλ Δήμου Βύρωνα «στη σκιά των 

Βρόχων '98», το εργαστήρι μας παρουσίασε τον ((ΠΑοιίτο» του Αριστοφάνη στο κλείσιμο 

tO<J Φεστιβάλ. 

Αυτή την περiοδο τα παιδιά δούλεψαν εντατικά για να ετοιμάσουν ((Το Πaνηγύpf)), που θα 

δούμε απόψε. 

Γιο μας εδώ, στο Βύρωνα, η ερασιτεχνική δημιουργία σε όλα τα εργαστήριά μας έχει σαν 

κυρίαρχο στοιχείο τη συμμετοχική διαδ1κασία μικρών και μεγάλων. 

Επειδή πιστεύουμε ότι η ενασχόληση του ανθρώπου με μια μορφή τέχνης ή καλλιτεχνικής 

εργασίας τον βοηθάει αποφασιστικά στη διαμόρφωση αισθητικής, γνώσης, άποψης είναι 

χαρά μας που σήμερα περισσότερα από 60 νέα παιδιά, από 8 έως και 30 ετών, 

συμμετέχουν στο εργαστήρι μας. 



..... Ανάμεσα λοιπόν στα έργα του μεταπολεμικού θεάτρου που 

διεκδικούν την αυθεντικότητά τους στο βαθμό ελληνικότητας 

που χαρακτηρίζει το θεματικό τους περιεχόμενο καr σ' αυτά 

που διεκδικούν την πρωτοτυπία τους στο βαθμό 01κειο· 

ποίησης δυτυκών προτύπων θεάτρου του παραλόγου, το έργο 

του Κεχαϊδη κατακτά και την αυθεντικότητα και την 

πρωτοτυπία σ' αυτό ακριβώς το επίπεδο που είναι νόμιμο 

κανείς να τις αναζητά, στη δημιουργίο δηλοδή μιας ιδιαίτερης 

θεατρικής γραμμής και γλώσσος, που δεν παραπέμπει 

μονοσήμαντο σε ήδη γνωστές φόρμες χωρίς να τις αποκλείει 

βέβαια, καθώς και στην ιδανική αντιστοιχία και συνέπεια 

ανάμεσα σ' αυτήν και το ιδεολογικό της περιεχόμενο. 

Το θέατρο του Κεχοίδη δεν εiναι αυθεντικό επειδή έχει 

εθνική ταυτότητα, αλλά ακριβώς επειδή η θεατρική του 

γλώσσα έχει ταυτότητα, αυτήν του δημιουργού της ... 

«Το θέοτρο του Δημ. Κεχαϊδη» 

Μάνιας Κοιλάκου 


