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Ολοκλήρωση Πολιτιστικών Δράσεων για το έτος 2012 από τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό
Σύλλογο το Αιτωλικό. Πλούσιος ο απολογισμός

Διαβάστε αναλυτικά τον απολογισμό:
"Κατά τη διάρκεια του έτους:

Προσθέσαμε δύο νέα τμήματα στο δυναμικό του Συλλόγου.

α) το Λαογραφικό τμήμα, με δάσκαλο – υπεύθυνο το δάσκαλο και λαογράφο το κ. Γιώργο
Κομζιά. Το νέο τμήμα του Συλλόγου μας ασχολείται με τη Λαογραφία ως μέθοδο έρευνας
και καταγραφής. Στόχος του τμήματος είναι η συλλογή και καταγραφή λαογραφικού υλικού
για τα ήθη, τα έθιμα, τα λαϊκά δρώμενα και οτιδήποτε άλλο εν γένει συνθέτει μια ομάδα
παραμέτρων που αναδεικνύει λεπτομερειακά την εικόνα του τόπου μας και την πολιτιστική
του κληρονομιά. Οι τρόποι καταγραφής αφορούν οπτικοακουστικό υλικό και ημερολογιακές
καταχωρήσεις με σκοπό τη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης εικόνας , η οποία θα μπορεί να
εκδοθεί και να αποτελέσει πηγή εκμάθησης σχετικά με την ιστορία του τόπου μας. Το
τμήμα έχει ήδη ξεκινήσει τις δράσεις του με πρώτο βήμα την έκδοση ενός cd με
παραδοσιακή μουσική και τραγούδια του Αιτωλικού. Όποιος θέλει να συμμετάσχει και να
προσφέρει μπορεί να επικοινωνήσει οποτεδήποτε με τον υπεύθυνο του τμήματος κ. Γιώργο
Κομζιά.
Περισσότερα: http://pmsaitoliko.weebly.com – Λαογραφικό Τμήμα
β) το Παιδικό Θεατρικό τμήμα, με δασκάλα θεατρικής αγωγής, εκπαιδευτικό και μουσικό
την κα. Διονυσία Ολιβώτου. Γνωρίζαμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο εγχείρημα, γιατί το
ίδιο το παιδικό Θέατρο είναι δύσκολη υπόθεση. Και παρόλο που ήταν στους στόχους του
ΔΣ, το εγχείρημα ήταν αδύνατο εφόσον δεν υπήρχε το κατάλληλο άτομο για να διδάξει στα
παιδιά θεατρική αγωγή. Έχοντας όμως φέτος κοντά μας τη Θεατρολόγο και Εκπαιδευτικό
Διονυσία Ολιβώτου, τολμήσαμε και υλοποιήσαμε την παιδική σκηνή, που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της Θεατρικής Ομάδας του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου
«Το Αιτωλικό». Έτσι, η παιδική σκηνή «ανέβασε» ήδη την πρώτη της παράσταση με
επιτυχία, στην οποία πρωταγωνιστές ήταν τα ίδια τα παιδιά! Η Θεατρική Παιδεία δίνει τη
δυνατότητα στα παιδιά να καλλιεργήσουν την ψυχή τους, να αποκτήσουν ισορροπία και
συναισθηματική αρμονία. Νιώθουμε ιδιαίτερη χαρά που η συμμετοχή ήταν μεγάλη και θα
θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους γονείς των παιδιών, που μας εμπιστεύτηκαν σε
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αυτό το καινούριο εγχείρημα.
· Ιδρύσαμε τη Δανειστική Βιβλιοθήκη στο κτίριο του Συλλόγου μας, η οποία λειτουργεί για το
ευρύ κοινό 4 φορές την εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή αριθμεί γύρω στους 3000 τόμους
διαφόρων θεματολογιών και συνεχώς εμπλουτίζεται. Η λειτουργία της βιβλιοθήκης θα
ωφελήσει τόσο το εκπαιδευτικό κοινό, όσο και το ευρύτερο βιβλιόφιλο κοινό της πόλης μας
& της ευρύτερης περιοχής. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους συνέβαλλαν με την
παραχώρηση βιβλίων. Είναι γεγονός ότι το κοινό ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρόσκληση με
πολύ μεγάλη συμμετοχή και ενδιαφέρον και το ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.
Περισσότερα: http://etolikobiblio.weebly.com
· Δημιουργήσαμε αίθουσα προβολών η οποία
α) συστεγάζει την Κινηματογραφική Λέσχη, της οποίας η λειτουργία διακόπηκε λόγω
έλλειψης στέγασής της και
β) είναι ανοιχτή κατόπιν συνεννοήσεως σε οποιοδήποτε Σύλλογο, Φορέα ή Ιδιώτη που
επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια παρουσίαση.
Επίσης, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα βίντεο προβολής του Αιτωλικού και της
ευρύτερης περιοχής, το οποίο θα μπορούμε να παρουσιάσουμε ανά πάσα στιγμή σε
τουρίστες – επισκέπτες της περιοχής. Επ’ αυτού, παρακαλούμε οποιονδήποτε
ενδιαφέρεται να διαθέσει οπτικοακουστικό υλικό να επικοινωνήσει μαζί μας.
· Εκδόσαμε σε πολυτελή έκδοση, dvd
α) την παράσταση της Θεατρικής μας Ομάδας, «Δέκα Μικροί Ινδιάνοι» της Αγκάθα Κρίστι,
το οποίο περιέχει ένθετο cd της πρωτότυπης μουσικής που χρησιμοποιήθηκε για την
παράσταση, της οποίας η σύνθεση έχει γίνει από το συγκρότημα gag (Απ. Σεβαστός, Ε.
Τηνιακού, Ν. Γιούσεφ), καθώς και ένθετο έγγραφο υλικό που αφορά την παράσταση και την
Θεατρική ομάδα
β) την 1η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων «Θεάτρου Όψεις», το οποίο
περιέχει 6 dvd με τις παραστάσεις που δόθηκαν καθώς και με φωτογραφικό υλικό,
συμπεριλαμβανομένου και την παράσταση της δικής μας ομάδας «Μήδεια» του Μποστ.
Επίσης, στο πρώτο dvd εμπεριέχεται η τελετή έναρξης του «Θεάτρου Όψεις» και στο
τελευταίο dvd η τελετή λήξης, στην οποία παρευρέθηκε και τιμήθηκε για την προσφορά του
στο θέατρο, ο ηθοποιός Γιάννης Βογιατζής.
Οι δράσεις οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους ήταν συνολικά 35 και
είχαν ως εξής:
Ιανουάριος
29 Ιανουαρίου: Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας στην αίθουσα του Συλλόγου
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Φεβρουάριος
16 Φεβρουαρίου: Εκδήλωση παραδοσιακής Τσικνοπέμπτης στην αίθουσα του Συλλόγου μας.
18 Φεβρουαρίου: Μασκέ χοροεσπερίδα από τη Θεατρική μας Ομάδα στο καφέ «Διπλό»
(Καστανάς) στα πλαίσια των Αποκριών.
24 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση «Το Χρονικό της Μάχης του Ντολμά» από τον δάσκαλο –
λαογράφο Γιώργο Κομζιά, στα πλαίσια της 186ης Επετείου της Μάχης του Ντολμά.
25 Φεβρουαρίου: Ετήσιος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου μας στο κέντρο «Ρεμπάκια»
στα πλαίσια των Αποκριών.
26 Φεβρουαρίου: Παρουσίαση παραδοσιακών χορών από το Χορευτικό τμήμα του Συλλόγου
μας, στα πλαίσια της 186ης Επετείου της Μάχης του Ντολμά.
Μάρτιος
3 & 4 Μαρτίου: Θεατρική Παράσταση «Δέκα Μικροί Ινδιάνοι» της Αγκάθα Κρίστι από τη
θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας, στο Πνευματικό Κέντρο «Ευανθία Καρβέλη» στο
Αιτωλικό.
28 Μαρτίου: Θεατρική Παράσταση «Δέκα Μικροί Ινδιάνοι» της Αγκάθα Κρίστι από τη
θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας, στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο στο Μεσολόγγι
31 Μαρτίου & 1 Απριλίου: Διήμερη Εκδρομή στα Μετέωρα – Καλαμπάκα – Τρίκαλα – Ελάτη
- Μέτσοβο
Απρίλιος
7 & 8 Απριλίου: Συμμετοχή στην πομπή για τις «Γιορτές Εξόδου 2012»
30 Απριλίου: Θεατρική Παράσταση «Δέκα Μικροί Ινδιάνοι» της Αγκάθα Κρίστι από τη
θεατρική ομάδα του Συλλόγου μας, στο Πνευματικό Κέντρο «Ευανθία Καρβέλη» στο
Αιτωλικό
Μάιος
23 Μαΐου: Εκδήλωση Χορωδίας «Μεγάλοι ‘Έλληνες Συνθέτες», στο Τρικούπειο Πολιτιστικό
Κέντρο, στο Μεσολόγγι
Ιούνιος
9 Ιουνίου: Εκδήλωση παιδικών τμημάτων εικαστικών και χορευτικού. «Μπογιές, πινέλα και
χορός», στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού.
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13 Ιουνίου: Θεατρική Παράσταση «Η Νύχτα των Παλιάτσων» από τη Θεατρική Ομάδα
Τσιριτσάντσουλες, στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού.
22 Ιουνίου: «Ριζικάρια» - αναβίωση του εθίμου του Αη-Γιάννη Ριγανά, στην παραλία Άγαλμα,
Αιτωλικό
30 Ιουνίου: Θεατρική Παράσταση «Το 6ο Πάτωμα», από το Θεατρικό Εργαστήρι Διστόμου
«Θεατροφρένεια», στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
Ιούλιος
13 Ιουλίου: Εγκαίνια Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Συλλόγου μας με την παρουσίαση του
Βιβλίου του Διονύση Λεϊμονή «Το Χαμένο Ταίρι», στην αίθουσα της Δανειστικής Βιβλιοθήκης
στο κτίριο του Συλλόγου.
27 Ιουλίου: Θεατρική Παράσταση «Μήδεια» του Μποστ από τη θεατρική ομάδα του
Συλλόγου μας, στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
29 Ιουλίου εώς 6 Αυγούστου
«ΘΕΑΤΡΟΥ ΟΨΕΙΣ» - 1η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων
Ο Σύλλογός μας με τη συνεργασία του Πνευματικού Κέντρου Ι.Π. Μεσολογγίου διοργάνωσε
την 1η Θεατρική Συνάντηση Ερασιτεχνικών Ομάδων και παρουσίασε ένα εβδομαδιαίο
φεστιβάλ θεάτρου.
29 Ιουλίου: Τελετή Έναρξης του «Θεάτρου Όψεις», Θεατρική Παράσταση «Της Γκόλφως το
Μνη-μόνιο» του Ηλία Κουτσονικόλα, από τη Θεατρική Ομάδα Ματαράγκας, στο Ανοιχτό
Θέατρο Αιτωλικού
30 Ιουλίου: Θεατρική Παράσταση «Ο Μπακαλόγατος» του Ντίνου Κατσουρίδη, από τη
Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Ομίλου Καινούριου, στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
1 Αυγούστου: Θεατρική Παράσταση «Έρως Νοσταλγός», από διηγήματα του Αλ.
Παπαδιαμάντη από τη Θεατρική Ομάδα του Δημήτρη Σιούντα - Ναύπακτος, Προαύλιο
Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου Αιτωλικού
2 Αυγούστου : Θεατρική Παράσταση «Οίκος Ευγηρίας», του Μανώλη Κορρέ, από τη
Θεατρική Ομάδα Ναυπάκτου «Πολιτιστικές Διαδρομές», στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
5 Αυγούστου: Θεατρική Παράσταση «Οι Γερμανοί ξανάρχονται», του Αλέκου Σακελλάριου,
από τη Θεατρική Ομάδα Πολιτιστικού Συλλόγου Παναιτώλιου «Χρήστος Καπράλος», στο
Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
6 Αυγούστου: Τελετής λήξης της 1ης Θεατρικής Συνάντησης «Θεάτρου Όψεις» με τιμώμενο
πρόσωπο τον ηθοποιό Γιάννη Βογιατζή, ο οποίος παρευρέθηκε και τιμήθηκε στην εκδήλωση.
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Θεατρική Παράσταση «Μήδεια» του Μποστ από τη Θεατρική Ομάδα του Συλλόγου μας, στο
Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
Περισσότερα: http://theatropsis.weebly.com/

Αύγουστος

3 Αυγούστου: Συμμετοχή της Θεατρικής μας Ομάδας με την παράσταση «Δέκα Μικροί
Ινδιάνοι» της Αγκάθα Κρίστι, στο 10ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών Θεατρικών Ομάδων, στο
Θέατρο «Βασίλης Ρώτας» στην Κόρινθο.
8 Αυγούστου: Συμμετοχή της Θεατρικής μας Ομάδας με την παράσταση «Μήδεια» του
Μποστ στο Φεστιβάλ Εμπεσού «ΙΔΟΜΕΝΕΙΑ 2012» , στον Εμπεσό.
9 Αυγούστου: Βραδιά παραδοσιακού Χορού «Το Χορευτικό Ιδίωμα της Αιτωλοακαρνανίας»
από το Χορευτικό Τμήμα Ενηλίκων του Συλλόγου μας, στο Ανοιχτό Θέατρο Αιτωλικού
19 Αυγούστου: Εκδήλωση της Χορωδίας του Συλλόγου μας «Ρεμπέτικα..... έτσι απλά».
Αφιέρωμα στο ελληνικό ρεμπέτικο τραγούδι από τη γέννησή του έως σήμερα, στο Ανοιχτό
Θέατρο Αιτωλικού.
25 Αυγούστου: Συμμετοχή της Θεατρικής μας Ομάδας με την παράσταση «Δέκα Μικροί
Ινδιάνοι» της Αγκάθα Κρίστι, στο 2ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στο
Δίστομο
30 Αυγούστου: Συμμετοχή της Θεατρικής μας Ομάδας με την παράσταση «Μήδεια» του
Μποστ, στο καλοκαιρινό Φεστιβάλ Δήμου Αγρινίου, στο Κηποθέατρο, Αγρίνιο.
31 Αυγούστου: «Έχει Πανσέληνο Απόψε». Εκδήλωση με αφορμή το τέλος της καλοκαιρινής
περιόδου, στην παραλία Άγαλμα, Αιτωλικό
Σεπτέμβριος
29 Σεπτεμβρίου: Γιορτή Ψαριού. Ο Πολιτιστικός & Μορφωτικός Σύλλογος «Το Αιτωλικό»
φέτος σε συνεργασία με τον Α.Γ.Ο. «Γρηγόρης Λιακατάς» Αιτωλικού διοργάνωσαν τη
Γιορτή Ψαριού στο Αιτωλικό, η οποία τελούνταν υπό την αιγίδα του Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου.
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Νοέμβριος
18 Νοεμβρίου: Η Κινηματογραφική Λέσχη Συλλόγου πραγματοποίησε παρουσίαση της
ταινίας «Κηφισσός, μια πρόσκαιρη νάρκη» της Διονυσίας Κοπανά.
Δεκέμβριος
22 Δεκεμβρίου: Θεατρική Παράσταση «Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες» του Αλ.
Παπαδιαμάντη, από τη νεοσύστατη παιδική σκηνή του Συλλόγου στο Πνευματικό Κέντρο
«Ευανθία Καρβέλη».
Ευχαριστίες
Οφείλουμε ευχαριστίες σε όλους όσους συμπαραστέκονται στην προσπάθειά μας και
ιδιαίτερα στο απερχόμενο Δ.Σ. που είναι συνεχώς δίπλα μας και μας στηρίζει.
Παράλληλα, ευχαριστούμε το Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, καθώς και το
Δήμο Ι.Π. Μεσολογγίου, αρχικά που προσπάθησε να είναι αρωγός στη διεκπεραίωση της 1ης
Θεατρικής Συνάντησης Ερασιτεχνικών Ομάδων «Θεάτρου Όψεις» - Αιτωλικό 2012, που μας
εμπιστεύτηκε για τη διεκπεραίωση της Γιορτής του Ψαριού και τέλος που δείχνει
ενδιαφέρον για την πορεία του Συλλόγου συνεισφέροντας όπου είναι δυνατόν.
Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους υπεύθυνους του Πνευματικού Κέντρου «Ευανθία
Καρβέλη» που σε όλες τις περιπτώσεις, μας παραχώρησαν το χώρο του Πνευματικού
Κέντρου για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών μας.
Επίσης, θερμές ευχαριστίες οφείλουμε και στους χορηγούς μας, που στους δύσκολους
αυτούς καιρούς μας στηρίζουν με κάθε δυνατό τρόπο και χωρίς αυτούς θα είχαμε
πραγματοποιήσει το 1/2 όλων των παραπάνω.
Αυτοί είναι: Αυγοτάραχο Τρικαλινός, ΑΦΟΙ Σφυρή, Μεταλ, Κατασκευές Παν. Χουλιαρας,
Κάβα Βελτσίστας Φ., «Αρτοιποιητές» Αλέκος & Αποστόλης Ζωγράφος, Rigips A.E.
Στη διάρκεια του χρόνου όμως υπήρξαν και πολλοί άλλοι που με τις χορηγίες τους και τις
ειδικές προσφορές τους μας βοήθησαν και βοηθούν σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
Ευχαριστούμε λοιπόν τον Εμπορικό Σύλλογο του Αιτωλικού και την πλειοψηφία των
καταστημάτων του Αιτωλικού για τη συνδρομή τους στο έργο μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες
στα καταστήματα «Μοταλίνα» και «Οινοποιία Μύρκας» για τις ειδικές προσφορές και
χορηγίες τους, καθώς επίσης και τα τυπογραφεία «Γ. Κασσαβέτη» και «Γ. Διαμαντη» για τις
ειδικές τιμές-προσφορές τους.
Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς επικοινωνίας, που φέτος
ομολογουμένως είναι αρκετοί, οι οποίοι αφιλοκερδώς διαφημίζουν τις εκδηλώσεις και τις
δράσεις μας και συμβάλλουν στη διάδοση του έργου μας στην ευρύτερη περιοχή και
πανελλαδικά. Ευχαριστούμε λοιπόν τους: Εφημερίδα «Τα γιοφύρια», Εφημερίδα «Τα Νέα
του Αιτωλικού», «Etolikonews”, Περιοδικό «Ωλενος», Εφημερίδα «Αιχμή», «mesologgi.info”,
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“AgrinioCulture”, “AgrinioNews”, “AgrinioVoice”, “Εφημερίδα Γεγονός”, “29 Δυτικά”,
“AerasNews.gr”, “nafpaktianews”, “Agriniopress”, “Sillogoi.gr”. Επιπλέον, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε και όλα τα blogs που συμβάλλουν στην ενημέρωση του διαδικτυακού χώρου
για τις δράσεις μας.
Θα συνεχίσουμε με την ίδια αμείωτη διάθεση την προσπάθεια για παραγωγή πολιτισμού και
την αναβάθμιση και προβολή του Συλλόγου μας και κατ’ επέκταση του τόπου μας,
δυναμώνοντας τις υπάρχουσες ομάδες αλλά προσθέτοντας και νέες δραστηριότητες.
Μοναδικός μας στόχος είναι να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας. Ίσως τα
«μέσα» να είναι πενιχρά, αλλά η «όρεξη» και η «αγάπη» υπερτερούν.
Το Δ.Σ. και τα Μέλη του Πολιτιστικού & Μορφωτικού Συλλόγου «Το Αιτωλικό» σας εύχονται
Καλή Χρονιά και Δημιουργικό το Νέο Έτος.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Π. Ακρίδας

Α. Περγαντή"
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