
"Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΛΗ
ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ"

Γιατί Έτσιεταιρία καλλιτεχνικών θεαμάτων

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 15 ΕΤΩΝ

Θέατρο Απόλλων
Δεκέμβριος 2018



Η εταιρεία μας ιδρύθηκε με στόχο να καλύψει
την δίψα μας και το πάθος μας για το Θέατρο
και την Μουσική.
Έχοντας μια πολυετή εμπειρία στον χώρο
του θεάματος και μένοντας σ’ ένα νησί που
μέλημα του είναι να προάγει τον Πολιτισμό
και την Τέχνη αποφασίσαμε να ιδρύσουμε
μια εταιρεία φερόμενη και στηριζόμενη 

Όλα αυτά Γιατί;«Γιατί Έτσι»!

Επικοινωνήστε μαζί μας για να διοργανώσουμε μαζί την εκδήλωση και το event που
επιθυμείτε! 
Μέσω του facebook στέλνοντας μήνυμα στην σελίδα μας «ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ»  
Μέσω email: giatietsimko@gmail.com 
Μέσω τηλεφώνου:6936589580  

Οι συνεργάτες μας είναι επαγγελματίες,καταξιωμένοι στον χώρο του
Θεάτρου και της Μουσικής.Θέλουμε μέσα από εμάς να γνωρίσουν μικροί
και μεγάλοι την μαγεία αυτών των Τεχνών.Για να πετύχουμε αυτό το
σκοπό πραγματοποιούμε δράσεις όπως:Θεατρικές παραστάσεις,Μουσικές
παραστάσεις,Παιδικές-Σχολικές εκδηλώσεις,Θεατρικό και Μουσικό
παιχνίδι,Ξυλοπόδαρα,Πάρτι Γενεθλίων ανεξαρτήτου ηλικίας,Παρουσιάσεις
και όπου άλλου χρειαστεί να παραβρεθούμε και να φέρουμε το μαγικό
κόσμο του Θεάτρου και της Μουσικής μπροστά στα μάτια σας.

στα πρότυπα του επαγγελματικού χώρου της Αθήνας.



"Η Αιώνια Πάλη των 2 Φύλων"

ΟΙ ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ παρουσιάζουν τη μουσικοθεατρική παράσταση/stand up comedy

Παραγωγή   ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ

Σκηνοθεσία                                    "Γιατί Έτσι"    

Γιάννης Ρούσσος 

Σοφία Νομικού 

Φωτισμοί 

Μουσικές παράστασης 

Κείμενα                                          Μάκης Αποστόλου 

Κιθάρα                                           Μάκης Αποστόλου 
                                                      Βαλάντης Φωτεινιας     
                                                      Μάκης Αποστόλου 

ΔΙΑΝΟΜΗ

Φωνές

Props

Ενδυματολογία

Βαλάντης Φωτεινιάς

Μάγδα Κοντιζά

Stand up comedy Σοφία Νομικού 
Γιάννης Ρούσσος

Μαρίνα, Γιαγιά Σοφία Νομικού

Γιάννης ΡούσσοςΑλέκος

Παπάς, Γιατρός Βαλάντης Φωτεινιάς
Βαγγέλας, Αστυνόμος Μάκης Αποστόλου

Kομπέρ,Μιμήσεις,
Μόρτης, Ταμίας Στέφανος Στεφάνου

Αφίσα-Φωτογράφιση Στέφανος Μαμίδης

Ευχαριστούμε τους: Αλέξανδρο Κατσαΐτη & Αλέξανδρο Παπαθεοδώρου για την βοήθεια τους.



Θεατρική παράσταση (Stand up comedy) με Live μουσική. Παρουσιάστηκε
για 1η φορά στη Σύρο αυτό το είδος παράστασης  

(bar theater). 
Ένα έργο για τις σχέσεις του σήμερα.  

 
"Ο Αλέκος και η Μαρίνα είναι το μέσο ζευγάρι και η σχέση τους έρχεται
αντιμέτωπη με θέματα της εποχής μας (social media, sex, ζήλια, γάμος,

παιδί).Θα καταφέρουν να επιβιώσουν;Τελικά ο άντρας ή η γυναίκα είναι το
αδύναμο φύλο σήμερα;" 

 

«Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΛΗ ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ»(Δείξε μου το φύλο σου – vol. 2)



"Τον Μάρτιο του 2018 μου ζητήθηκε από την εταιρία ''ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ'' να
γράψω ένα κείμενο που να αφορά το σύγχρονο ζευγάρι και πως αυτό

έρχεται αντιμέτωπο με ζητήματα της επικαιρότητας.  
Έτσι, λοιπόν, γεννήθηκε το εν λόγω κείμενο, το οποίο αποτελεί ένα
πάντρεμα κωμικής θεατρικής παράστασης, stand up comedy και live

μουσικής με τίτλο ''Δείξε μου το Φύλο σου''(Η αιώνια πάλη των 2 φύλων).  
Η σχέση του άντρα και της γυναίκας,καθώς και η θέση τους στο κοινωνικό
σύνολο,έχει υποστεί πολλές μεταβολές με το πέρασμα των αιώνων. Όμως

κάποια στοιχεία που ορίζουν το ''φύλο'' του καθενός...δεν θα αλλάξουν
ποτέ.  

Έτσι,από την φύση τους,έρχονται μονίμως σε σύγκρουση,αλλά συνεχώς
επιβιώνουν,χωρίς κανείς μας να ξέρει μέχρι σήμερα...ποιο είναι το αδύναμο

φύλο!"

Σημείωμα Μάκη Αποστόλου

Μάκης Αποστόλου
Δεκέμβριος 2018



Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ... 

Σε μια εποχή που η τεχνολογία και το internet έχουν κατακλύσει τη ζωή
μας,το άγχος έχει μπει στην καθημερινότητά μας,οι σχέσεις των
ανθρώπων έχουν γίνει πιο δύσκολες και απαιτητικές,εμείς
εξακολουθούμε να πιστεύουμε στο όνειρο και στην ελπίδα ότι όλα
μπορούν να αλλάξουν αρκεί να το θελήσουμε. 
Η θέση του άντρα και της γυναίκας στην κοινωνία μας,ο διαφορετικός
τρόπος σκέψης στο να βλέπουν και να προσεγγίζουν τα πράγματα,η
μάχη για την επιβίωση τους και το διαχρονικό ερώτημα:ποιο είναι τελικά
το αδύναμο φύλο σήμερα; 
Συναισθήματα και σκέψεις που έχουμε μέσα σε μια σχέση και πόσο μας
επηρεάζουν οι αλλαγές;Πόσο επηρεάζεται η σχέση μας στην εποχή που
τα social media ζουν ανάμεσά μας;Πόσο επηρεάζεται η σχέση μας από
το πρόβλημα της ανεργίας και της οικονομίας μας και πόσο
απολαμβάνουμε το sex;Πόσο έτοιμοι είμαστε να κάνουμε το βήμα του
γάμου και πόσο μας αλλάζει η άφιξη ενός παιδιού;Μπορούμε να
επιβιώσουμε και να βγούμε αλώβητοι από όλα αυτά; 
Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΑΛΗ ΤΩΝ 2 ΦΥΛΩΝ πάντα υπήρχε και πάντα θα
υπάρχει.Όμως θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει λύση.Όλα αυτά τα
ερωτήματα ήταν η αφορμή για να δημιουργήσουμε αυτή τη
μουσικοθεάτρική παράσταση (stand up comedy-bar theater) και να
μοιραστούμε μαζί σας τις σκέψεις μας και γιατί όχι(;)φεύγοντας μετά το
τέλος της παράστασής μας,να έχουμε βάλει το μικρό μας λιθαράκι στο
να βρείτε κάποιους τρόπους να κατακτήσετε την ευτυχία σας.Μπορεί να
είμαστε ενήλικοι άνθρωποι αλλά θέλουμε να ονειρευόμαστε και να
ελπίζουμε σε ένα καλύτερο αύριο. 
 
Καλή σας διασκέδαση. 
                                                                             

ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ



ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Άρθρο από την εφημερίδα «Ο ΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» (07.08.2018) 
Άφησε άριστες εντυπώσεις η Bar theater παράσταση από τους «Γιατί Έτσι», 
Ευρηματικό και σκερτσόζικο σενάριο, απολαυστικές ερμηνείες και καλή
Live μουσική είναι τα κυρίαρχα στοιχεία που δομούν την παράσταση, η
οποία ανέβηκε με τεράστια επιτυχία στις 6 και 22 Αυγούστου στην Σύρο με
τίτλο: «ΔΕΙΞΕ μου ΤΟ ΦΥΛΟ σου». 
Τα κείμενα ανήκουν στον Μάκη Αποστόλου και δεν έχουν τίποτα να
ζηλέψουν από αντίστοιχα έργα που ανεβαίνουν σε όλη την Επικράτεια,
ωστόσο δεν ενδείκνυται για παρακολούθηση σε ηλικίες κάτω των 15 ετών.  
Ο Μάκης Αποστόλου μαζί με τον Βαλάντη Φωτεινιά αποτέλεσαν ένα
ακτύπητο, μουσικό δίδυμο αποδίδοντας με σκωπτικό ύφος πασίγνωστα
τραγούδια, ενώ ενίοτε συμμετείχαν και στην θεατρική πλοκή. 
Το ζεύγος, Σοφία Νομικού – Γιάννης Ρούσσος, σε διττούς ρόλους με κοινό
ωστόσο παρανομαστή τις ανθρώπινες σχέσεις, ήταν απλά απολαυστικό, και
μέσου του διαδραστκού σεναρίου προξενούσαν διαρκώς το παρατεταμένο
γέλιο των παρισταμένων. 
Μια παράσταση που αξίζει να παρακολουθήσετε όταν και όπου ξανανέβει. 

Άρθρο από το ειδησιογραφικό site «CYCLADES24.GR» (18.08.2018) 
Έρχεται κάτι μοναδικό στην Σύρο! Bar theatre με live μουσική και πολύ
γέλιο.Ένα ιδιαίτερο και παράλληλα πρωτοποριακό θέατρο θα παρουσιαστεί
στην Σύρο την Τετάρτη 22 Αυγούστου! Με την διαφορά ότι η σκηνή του
θεάτρου θα είναι μοναδική, διαφορετική και πιο προσιτή στον θεατή!
Συνήθως στα Bar πηγαίνουμε και απολαμβάνουμε το ποτό μας ακούγοντας
την αγαπημένη μας μουσική, ωστόσο αυτή την φορά θα απολαύσουμε το
θεατρικό έργο «Δείξε μου το Φύλο σου!» 
Ναι! Καλά ακούσατε, Bar theatre με live μουσική πολύ γέλιο, με στοιχεία
stand up comedy από τους «Γιατί Έτσι». 
Συγκεκριμένα την Τετάρτη 22 Αυγούστου στην παραλία της Ερμούπολης
στη Σύρο οι «Γιατί Έτσι» μετά τη sold out παράσταση τη Δευτέρα 6
Αυγούστου έρχονται να την επαναλάβουν καθώς ήταν πολλοί αυτοί που δεν
μπόρεσαν να παρευρεθούν. 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΜΕ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

Αποστόλου Μάκης
Γεννήθηκε στη Σύρο.Πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης
Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ΤΕΙ Αθήνας.Πτυχιούχος
αγγλικής και γερμανικής γλώσσας.Από το 2010 έχει εργαστεί σε
διάφορους τομείς  και μέχρι το  2015 εργαζόταν ως μουσικός σε
μαγαζιά της Αθήνας,της Σύρου και του Ηρακλείου Κρήτης. Από
μικρός ασχολείται με την μουσική. Πειραματίστηκε μαθαίνοντας
αρκετά μουσικά όργανα αλλά τον κέρδισε η ακουστική κιθάρα.

Έχει παρακολουθήσει μαθήματα κιθάρας και έχει συνθέσει αρκετά τραγούδια.
Παλαιότερα ήταν μέλος στα συγκροτήματά:"Karma" και "Εν Απογνώσει". Στην"Αιώνια
Πάλη των 2 Φύλων" έγραψε τα κείμενα του έργου, καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο
που του αρέσει να γράφει και ειδικά για το είδος του stand-up comedy.

Νομικού Σοφία
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Από πολύ μικρή μπήκε
στον επαγγελματικό χώρο του θεάτρου. Απόφοιτη Θεατρικού
εργαστηρίου Δήμου Αργυρούπολης από το 1994-1998 με
δασκάλους τους: Γ.Γεωγλερή,Α.Μαρτζούκο,Τ.Μανωλόπουλο,
Α. Βασιλοπούλου.Παρακολούθησε μαθήματα στη Δραματική
Σχολή "Μαίρη Βογιατζή Τράγκα".Παρακολούθησε σεμινάρια
υποκριτικής στο θέατρο Διθύραμβος και παράλληλα   

αποφοίτησε από τη σχολή Vogue (2001-2002): ["επαγγελματικό μακιγιάζ–μακιγιάζ
μόδας-παραμόρφωση θεάτρου-φωτογραφίας–κινηματογράφου–τηλεόρασης–θεάτρου–
είδη φωτισμού–τριλογία γηράσματος–special effects–εκμαγείο (καλούπι προσώπου),
τρισδιάστατα μακιγιάζ–μακιγιάζ σώματος–πρόσωπα φρίκης"].Έχει κάνει μαθήματα
κλασικού μπαλέτου και μοντέρνου (τζαζ) στη σχολή της Σίσσυ Πέρση από το 1989-
1999. Έχει παίξει στο θέατρο ερασιτεχνικά και επαγγελματικά.Ερασιτεχνικά στα
έργα:"Φαύστα"του Μποστ (Φαύστα) σε σκηνοθεσία Αλέξη Μαρτζούκου-Τάκη
Μανωλόπουλου(1994),"Ησαΐα Χόρευε"του Τζαβέλα σε σκηνοθεσία Αλέξη
Μαρτζούκου(1995).Στο μονόπρακτο"Καυγάς με γλυκόλογα"του Καρλ Βάλεντιν σε
σκηνοθεσία Αλέξη Μαρτζούκου(1995).Στο έργο "Μήδεια"του Μπόστ (Μήδεια) σε
σκηνοθεσία Ανθής Βασιλοπούλου.Επαγγελματικά έχει παίξει:με τη θεατρική ομάδα
Διθύραμβος στο έργο"Μήδεια"του Μποστ,σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ζωγραφίδη στο
Θέατρο Αναβρύτων (2002).Με τη θεατρική ομάδα"Μπουφόνοι"στο έργο "Πατέρα γιατί
με συνέλαβες;" της Βίλυς Σωτηροπούλου(2002).Το έργο ήταν για Bar Theater και



 ανέβηκε στο κλαμπ "Χοροστάσιο"στη Πλατεία Κλαυθμώνος.Με τη θεατρική ομάδα
"Ανατροπή" στο έργο"Ζητείται δολοφόνος"του Λεωνίδα Τσίπη,σε σκηνοθεσία του
αείμνηστου Βασίλη Ρίτσου (2002-2003) με τη θεατρική ομάδα "Έναστρον".Με τη
θεατρική ομάδα"Δίοδος"στα θεατρικά μονόπρακτα:"Η κυκλαμιά τ’Αναπλίου"του
Ζαχαρία Παπαντωνίου,"Το ψυχικό της Γατομάτως"(Γατομάτω)του
ΖαχαρίαΠαπαντωνίου,"Χήρα Παπαδιά" του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη,σε σκηνοθεσία
Μανώλη Δεστούνη,στο θέατρο Διθύραμβος (2003).Με τη θεατρική ομάδα Διθύραμβος
στο έργο "Γέρμα"του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα,σε σκηνοθεσία Μιχάλη Ζωγραφίδη το
καλοκαίρι του 2003 στο θέατρο Αναβρύτων.Στο συγκεκριμένο έργο δούλεψε και ως
βοηθός σκηνοθέτη.Έχει παίξει στο παιδικό έργο"Κλόουν,παιδιά και θέατρο"του Νίκου
Μπίλια.Συνεργάζεται με την ομάδα θέατρο δρόμου "Θέατρο–Θέαμα–Ακροβατικά" του
Νίκου Μάκκα (περιοδείες με ξυλοπόδαρα,ζογκλέρ,κλόουν).Έχει κάνει γυρίσματα στην
ΕΡΤ1 για μικρά σκετς και ένα γύρισμα για τους"Πρωταγωνιστές"του Σταύρου
Θεοδωράκη.Έχει κάνει γυρίσματα σε ταινία αμερικανικής εταιρείας παραγωγής «AAA
FILM PRODUCTIONS»ως«ρεσεψιονίστ»με σκηνοθέτη τον Aaron Agrasanchez που
προβλήθηκε στο Μαϊάμι.Έχει παρακολουθήσει μαθήματα μουσικού παιχνιδιού και
αρμονίου,με δάσκαλο το Νίκο Περάκη(1995-1997).Το 2004 αποφασίζει να έρθει και να
μείνει στην Σύρο όπου είναι και η καταγωγή της,χωρίς ωστόσο να απέχει από τον
επαγγελματικό χώρο της Αθήνας.Το 2011 αποφασίζει να στηρίξει την θεατρική
ερασιτεχνική ομάδα"Μπαστιάς"ως ηθοποιός παίζοντας στα παρακάτω έργα:"Υπάρχει και
φιλότιμο"των Αλ. Σακελλάριου -Χρ. Γιαννακόπουλου (Λάμπαινα),"Οι δυο άρχοντες από
τη Βερόνα”του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ(Λάντζα, υπηρέτη Πρωτέα & Παράνομο),στο"Οι
εύθυμες κυράδες του Γουίντζορ"του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Ρόμπιν,υπηρέτη
Φάλσταφ),"Φρεναπάτη"του Τόνυ Κούσνερ(Λίζα)2012,"Δωμάτιο με τους
Μανδαρίνους"του Ρομπέρ Τομά (Ντενίζ,Κλαρίσσα 
Ελίζ,Μάργκαρετ)2013,"Ερωτικά Σφυρίγματα"των Εζέν Λαμπίς-Μαρκ Μισέλ (κυρία
Σαμπωντέ) 2014,στην θεατρική Βραδιά Χρόνη"Εξαρχάκου"ερμηνεύει 6 ρόλους
θεατροποιημένων γνωστών κινηματογραφικών αποσπασμάτων,"Μολιέρο"του Κάρλο
Γκολντόνι (Ισαβέλα),"Ο Ταρτούφος"του Μολιέρου (Ελμίρα),"Πού να κρύψετε ένα
πτώμα" του Άλεκ Κόππελ(Νελ Νας) 2015,"Δις Διευθυντής"των Ασ. Γιαλαμά–Κ.
Πρετεντέρη (Λίλα Βασιλείου),απόσπασμα απ’ το "Μια κυρία στα μπουζούκια"του
Γιάννη Δαλιανίδη(Αννούλα),"Η Ποντικοπαγίδα"της Άγκαθα Κρίστι (Μόλυ
Ράλστον),"Άμλετ" του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Οφηλία) σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τζίνη.Στο
έργο"Ήρθες και θα μείνεις!"των Ρενέ Ταύλορ-Τζόζεφ Μπολόνια,σε σκηνοθεσία Γιάννη
Ρούσσο (Λώρα Μπλάου) 2017.Υπήρξε για ένα διάστημα η κεντρική παρουσιάστρια της
εκπομπής «Καλώς Ήρθατε»της Αιγαίο Τηλεόρασης.Το 2018 αποφασίζει να ιδρύσει την
εταιρεία"Γιατί Έτσι"για να συνεχίσει το επαγγελματικό της έργο.



Ρούσσος Γιάννης
Γεννήθηκε στη Σύρο. Πτυχιούχος ως Τεχνικός Δικτύων
Υπολογιστών.Από το 2000 ασχολείται με το θέατρο και έχει
παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής και σκηνοθεσίας στην
Αθήνα (2011).Έχει παίξει στην "Αυλή των Θαυμάτων"του
Ιάκωβου Καμπανέλλη σε σκηνοθεσία Μπάμπη Κουλούρα με
τους Πολιτιστικούς Συλλόγους Γαλησσά και Άνω Σύρου.   
 

"Υπηρέτη δυο Αφεντάδων" του Κάρλο Γκολντόνι (Σίλβιο) 2002 και στην "Τρικυμία" του
Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Σεβαστιανό)2003 σε σκηνοθεσία Ανδρέα Τζίνη.Με τον Εξωραϊστικό
Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλησσά παίζει το έργο "Ο Πρωτευουσιάνος"του Γεωργίου
Ρούσσου 2003,στο "Φιλουμένα Μαρτουράνο"του Εντουάρντο ντε Φίλιππο 2005,στο
"Δεσποινίς ετών 39" των Α. Σακελλάριου–Χρ. Γιαννακόπουλου 2010 σε σκηνοθεσία
Γιάννη Φώσκολου. Επανακάμπτει στην Θεατρική ομάδα "Μπαστιάς" παίζοντας στο έργο
"Ερωτικά Σφυρίγματα" των Εζέν Λαμπίς-Μαρκ Μισέλ
(Γκαραμπουά,Ντιροζουάρ)2014,στο "Πού να κρύψετε ένα πτώμα" του Άλεκ Κόππελ
(Έλλιοτ Νας) 2015,στη θεατρική βραδιά Χρόνη Εξαρχάκου ερμηνεύει 7 ρόλους
θεατροποιημένων γνώστων κινηματογραφικών αποσπασμάτων,στην "Κοιμισμένη
Τρέλα"του Βίνσεντ Κάρρολ (Τιμ),στο "Μολιέρο"του Κάρλο Γκολντόνι
(Μολιέρο),στη"Διπλή Απιστία"του Μαριβώ (Αρλεκίνο),στο "Ο Ταρτούφος"του
Μολιέρου (Δάμη) 2016,στο"Δις Διευθυντής"των Ασ. Γιαλαμά–Κ.Πρετέντερη (Αλέκο
Σαμιωτάκη),στο θεατροποιημένο απόσπασμα απ’το "Μια κυρία στα μπουζούκια"του
Γιάννη Δαλιανίδη (Κώστας),στην "Ποντικοπαγίδα"της Άγκαθα Κρίστι (Υπαστυνόμο
Τρόττερ) 2017,στον "Αμλετ" του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Φάντασμα,Κλαύδιος) 2018 σε
σκηνοθεσία Ανδρέα Τζίνη.Πρωτοσκηνοθετεί το έργο "Ήρθες και θα μείνεις" των Ρενέ
Ταύλορ-Τζόζεφ Μπολόνια και παράλληλα ερμηνεύει το ρόλο Βίτο Πινιόλι το 2017. 
 

Στεφάνου Στέφανος
 Γεννήθηκε στην Σύρο.Τελειόφοιτος της Χρηματοοικονομικής
Ασφαλιστικής και απόφοιτος του τμήματος λογιστικής. 
Αγαπάει το θέατρο και έχει παίξει ερασιτεχνικά στα παρακάτω
έργα:"Τρικυμία"του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Τρίνκουλος)2003, 
"Όπως σας αρέσει" του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ (Δούκας
Φρειδερίκος),"Βυσσινόκηπος"του Άντον Τσέχοφ (Επιχοντοφ),

 δωμάτιο με τους Μανδαρίνους"του Ρομπέρ Τομά 2013,"Ερωτικά Σφυρίγματα"των Εζέν

Στην Θεατρική ομάδα "Μπαστιάς" παίζει στο έργο "Κούκου" του Ζωρζ Φεϋντό 2001,στον

"Υπάρχει και Φιλότιμο"του Αλ. Σακελλάριου (Κώστας)2011,"Το 



ρόλους θεατροποιημένων γνώστων κινηματογραφικών αποσπασμάτων σε σκηνοθεσία
Ανδρέα Τζίνη,"Το σακάκι που βελάζει" του Στανισλάβ Στρατιέβ (Χωρικός- Γιoς), 
"Πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης" του Αλ. Σακελλάριου (Τρύφωνας) σε σκηνοθεσία
Γιώργου Πάχου,"Δάκτυλος του Αριστείδη"του Γρηγόρη Γαλαντή (Αστυνομικός),"Του
Τάκη ο γάμος και η πρώτη του Νύχτα"του Γρηγόρη Γαλαντή (Τάκης),"Δεν ήταν δώδεκα
οι Θεοί"του Γρηγόρη Γαλαντή (Γανυμήδης) σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Γαλαντή.

Φωτεινιάς Βαλάντης
 Γεννήθηκε στη Σύρο.Απόφοιτος του "American University of
Athens" και του ΙΕΚ ΑΚΜΗ.Έχει σπουδάσει Μουσική
Τεχνολογία και έχει παρακολουθήσει μαθήματα στο Αττικό
Ωδείο Αθηνών.Από μουσικά όργανα έπαιζε από μικρός
ακορντεόν και του αρέσει πολύ να παίζει πιάνο.Δούλεψε ως
τραγουδιστής-μουσικός σε μαγαζιά της Αθήνας και της
Σύρου.Υπήρξε μέλος του συγκροτήματος "Εν Απογνώσει".

Έχει εργασθεί πολλές φορές ως ηχητικός σε διάφορα θεατρικά έργα αλλά και ως τεχνικός
φροντιστής σκηνής. Το 2017 αναλαμβάνει τις Δημόσιες Σχέσεις-κάμερα-μοντάζ στην
εκπομπή «Καλώς Ήρθατε» στην Αιγαίο Τηλεόραση.Πρώτη φορά ανεβαίνει στο θεατρικό
σανίδι με την θεατρική ομάδα"Μπαστιάς"στο "Ήρθες και θα μείνεις" των Ρενέ Ταύλορ-
Τζόζεφ Μπολόνια (Βαλάντης Ρόσκο) σε σκηνοθεσία Γιάννη Ρούσσου.Το 2018
αναλαμβάνει να φτιάξει τα ηχητικά για την επαγγελματική παράσταση "Wilson &
Wilson"του Edgar Allan Poe σε σκηνοθεσία Νικόλα Βαγιονάκη και το Μάιο του 2018
αποφασίζει να μπει ως εταίρος στην εταιρεία "Γιατί Έτσι". 
 

 Λαμπίς-Μάρκ Μισέλ (Πώλ Τακαρέλ) 2014,"Που να κρύψετε ένα πτώμα"του Άλεκ Κόπελ
(Επιθεωρητής Τζένκινς) 2015.Στη θεατρική βραδιά Χρόνη Εξαρχάκου ερμηνεύει 7 
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