ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

ΘΕΑΣΡΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ – ΛΕΤΚΩΜΑ ΣΑΕΗ 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ & ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Κυκλοφόρθςε το Θεατρικό Ημερολόγιο – Λεφκωμα του ΣΑΕΗ (Ταμείο Αλλθλοβοικειασ του Σωματείου
Ελλινων Ηκοποιϊν) για το 2022, το οποίο εκδίδεται τα τελευταία χρόνια και ζχει αποκτιςει ζνα
ςτακερό και ςθμαντικό αναγνωςτικό κοινό.

Όπωσ αναφζρει θ ςχετικι ανακοίνωςθ του ΔΣ του ΤΑΣΕΗ - Πρόεδροσ του οποίου είναι ο Ζαχαρίασ
Ρόχασ, Γενικόσ Γραμματζασ ο Κώςτασ Βενετςάνοσ και Επίτιμοσ Πρόεδροσ ο πφροσ Μπιμπίλασ :
«Μετά τθ μεγάλθ επιτυχία που ςθμείωςαν τα θμερολόγια – λευκϊματα του ΤΑΣΕΗ (Ταμείο
Αλλθλοβοικειασ του Σωματείου Ελλινων Ηκοποιϊν) που εκδίδονται τα πζντε τελευταία χρόνια,
βριςκόμαςτε ςτθν ευχάριςτθ κζςθ να ςασ παρουςιάςουμε και το φετινό μασ θμερολόγιο – λεφκωμα του
2022, που ζχει ςαν κζμα τθ κλιβερι επζτειο των 100 ετϊν από τθ μεγάλθ Μικραςιατικι Καταςτροφι του
1922, που ςθμάδεψε το ζκνοσ μασ και αφάνιςε μια ιςτορία τριϊν χιλιετιϊν, και ταυτόχρονα οριοκζτθςε
ουςιαςτικά τθ ςθμερινι Ελλάδα και τθν ζνταξθ ςτον ελλαδικό χϊρο του Μικραςιατικοφ Πολιτιςμοφ.
Η φλθ του θμερολογίου αυτοφ είναι αποτζλεςμα μεγάλθσ ζρευνασ για τθ ςκοτεινι αυτι περίοδο, για
τουσ καλλιτζχνεσ εκείνθσ τθσ εποχισ, που μεταλαμπάδευςαν τον πολιτιςμό τθσ Μικραςίασ ςτθν Ελλθνικι
πατρίδα και ςε όλουσ όςοι κατάγονται από τθ Μικραςία και τον Πόντο.
Ακόμα, με αυτό το λεφκωμα καταγράφονται με όλθ τουσ τθν ιςτορία για πρϊτθ φορά τα 80 ςωηόμενα
αρχαία ελλθνικά κζατρα που υπάρχουν ςιμερα ςτθν Τουρκία, από τα 550 που αρχικά υπιρχαν. Η
πολφτιμθ αυτι φλθ κακιςτά το φετινό μασ θμερολόγιο ςυλλεκτικό και χριςιμο για τον ιςτορικό του
μζλλοντοσ , όπωσ και τα 4 των προθγοφμενων ετϊν που ακόμα τα διακζτουμε για το αναγνωςτικό κοινό.
Ταυτόχρονα, εμπλουτίηουμε κάκε χρόνο τισ θμερομθνίεσ γεννιςεων και κανάτων των Ελλινων
Ηκοποιϊν, και αυτι τθ ςτιγμι ζχουμε καταγράψει πάνω από 7000 ημερομηνίεσ.
Με τα ζςοδα από τισ πωλιςεισ του θμερολογίου ςυγκεντρϊνουμε τα απαραίτθτα χριματα για τθ
βοικεια των πλθττόμενων θκοποιϊν και για τουσ υπόλοιπουσ ςκοποφσ του ΤΑΣΕΗ…»

Θεατρικά Ημερολόγια ΣΑΕΗ
2018: Το κζατρο των Μπουλουκιϊν, το κζατρο του Βουνοφ, οι πρϊτεσ Ελλθνικζσ
Κινθματογραφικζσ ταινίεσ, τα πρϊτα Θζατρα και κινθματογράφοι που λειτοφργθςαν ςτθν Ακινα,
το κζατρο ςτο ραδιόφωνο, οι πρϊτεσ τθλεοπτικζσ ςειρζσ, οι πρϊτεσ παραςτάςεισ ςτθν
Επίδαυρο.
2019: Οι Μεγάλεσ Θεατρικζσ Οικογζνειεσ / Οι εν ηωι θκοποιοί άνω των 85 ετϊν.
2020: Ζλλθνεσ Καλλιτζχνεσ απανταχοφ τθσ Οικουμζνθσ
2021: Ελλθνικό Θζατρο & Επανάςταςθ 1821 / Πρωκιζρειεσ Ολυμπιακϊν Αγϊνων

INFO
Θεατρικό Ημερολόγιο – Λεφκωμα ΣΑΕΗ

Ελληνικό Θέατρο & Μικρασιατική Καταστρουή
Εκδόςεισ : Τδροπλάνο
Επεξεργαςία κειμζνων : Σφςςθ Καπλάνθ
Επιμζλεια εξωφφλλου : Διονφςθσ Γαρδζλθσ – Καπλάνθσ
Επιμζλεια - Συλλογι θμερομθνιϊν γεννιςεων & κανάτων : Σπφροσ Μπιμπίλασ
Τιμι Ημερολογίου 2022 : 12 ευρώ
Τιμι θμερολογίων προθγοφμενων ετϊν : 5 ευρώ

Κεντρική διάθεςη
ΣΑΕΗ
Κάνιγγοσ 33, Ακινα
Τθλ. επικοινωνίασ – παραγγελιϊν : 210 3815879
E-mail : tasei1917@yahoo.gr

Διάκεςθ και ςε κεντρικά βιβλιοπωλεία
Δυνατότθτα αποςτολισ με courier , ζπειτα από τθλεφωνικι παραγγελία ςτο
210 3815879.

.

