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Συνέντευξη τύπου για την 1η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων "Θεάτρου
Όψεις", από την δημοτική αρχή Μεσολογγίου και τον πολιτιστικό σύλλογο «Το Αιτωλικό».
Δείτε το πρόγραμμα των παραστάσεων

Συνέντευξη τύπου για την 1η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων "Θεάτρου
Όψεις", δόθηκε από τον δήμαρχο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτη Κατσούλη, τον
πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου Αριστείδη Καββάγια και τον εκπρόσωπο του
πολιτιστικού και μορφωτικού συλλόγου «Το Αιτωλικό» Μιχάλη Κότσαρη.
Ο δήμαρχος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου Παναγιώτης Κατσούλης δήλωσε : Για μένα είναι
μια ιδιαίτερη στιγμή καθώς μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε πριν από 3,5 χρόνια με την
τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, σήμερα με την συμβολή του Πολιτιστικού και Μορφωτικού
Συλλόγου «Το Αιτωλικό» συνεχίζεται και το σπουδαιότερο είναι ότι έχει όλες τις
απαραίτητες προοπτικές να εμπλουτιστεί, να θεσμοθετηθεί και να διευρυνθεί σε όλη την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Η δημοτική αρχή θα στηρίξει τη Θεατρική Συνάντηση
Ερασιτεχνικών Ομάδων, καθώς τέτοιες κινήσεις θα πρέπει να είναι η προμετωπίδα της
πολιτιστικής της παρουσίας σε κάθε τοπική κοινωνία.
Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος του Μορφωτικού και πολιτιστικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό»
Μιχάλης Κότσαρης, μετά από μια αναδρομή στη προσφορά του Συλλόγου και τις
Παραστάσεις που έχουν ανεβάσει δήλωσε : Βρεθήκαμε αρκετές θεατρικές ομάδες από το
νομό στο ανοιχτό θέατρο στο Αιτωλικό, παρουσία του προέδρου του Πνευματικού Κέντρου
κ. Καββάγια και του αντιπρόεδρου κ. Καλτσούλα και συμφωνήσαμε να υλοποιήσουμε την 1η
Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων «Θεάτρου Όψεις». Δεν θα ήταν δυνατό να
προχωρήσουμε χωρίς την στήριξη του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιεράς Πόλεως
Μεσολογγίου. Το εγχείρημα ήταν να μαζευτούν όλες οι ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες του
νομού σε ένα χώρο, κάτι που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα παρόλο που αρκετές θεατρικές
ομάδες είχαν μεταξύ τους κάποια επικοινωνία. Η συνάντηση αυτή δεν έχει το διαγωνιστικό
χαρακτήρα που έχουν άλλα ερασιτεχνικά φεστιβάλ, αλλά έχει το χαρακτήρα της γιορτής
και βασικό σκοπό να φέρει σε επικοινωνία τον κόσμο με το θέατρο. Σκοπός μας είναι
επίσης να γίνει αυτή συνάντηση θεσμός και να δημιουργηθεί ένα ισχυρό πολιτιστικό προφίλ
στη περιοχή του Δήμου μας έχοντας ως σημεία αναφοράς, το Φεστιβάλ φωτογραφίας που
διοργάνωσε η ΦΩΤΟ.ΛΕ.ΜΕ. για πρώτη φορά φέτος με μεγάλη επιτυχία, τις θεατρικές
συναντήσεις «Θεάτρου Όψεις» που τώρα ξεκινάμε και το Φεστιβάλ Οινιάδων με το
πανελλήνιο κύρος που έχει. Στα πλαίσια των θεατρικών συναντήσεων κάθε χρόνο θα
τιμούμε έναν άνθρωπο των γραμμάτων και των τεχνών, στον οποίο θα είναι αφιερωμένο το
«Θεάτρου όψεις» και έτσι φέτος τιμώμενο πρόσωπο θα είναι ο Αιτωλικιωτης ηθοποιός
Γιάννης Βογιατζής.
Ο πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου , Καββάγιας Αριστείδης δήλωσε : Με μεγάλη χαρά το
Πνευματικό Κέντρο στηρίζει την πρωτοβουλία του συλλόγου «Το Αιτωλικό» καθώς το
θέατρο δίνει την δυνατότητα έκφρασης σε όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας . Θα είναι ευκαιρία
για όλους μας να παρακολουθήσουμε τις παραστάσεις που θα μας χαρίσουν οι έξι
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ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες. Από την πλευρά μας ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία
και στοχεύουμε το «θεάτρου όψεις» να γίνει θεσμός του Δήμου Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.
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