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Γεννήθηκε στη Κληματιά Ιωαννίνων. Μαθήτευσε στη σχολή του Θεάτρου τέχνης του
Καρόλου Κούν (1967-1970). Έκτοτε στα 22
χρόνια συνεργασίας με το Θ.Τ. ερμήνευσε
πολλά κλασσικά και σύγχρονα έργα, ενώ
στην ίδια Δραματική Σχολή δίδαξε αυτοσχεδιασμό και υποκριτική.
Έγραψε ο ίδιος για το θέατρο επτά έργα
με σημαντική επιτυχία όπως «η Πρόβα», «το
Σόι», κ.λ.π, τέσσερα μονόπρακτα και δύο
παιδικά.
Για την τηλεόραση έγραψε αρκετές σειρές
όπως «Μέσα απ’ το πλήθος», «Σιγά… η πατρίδα κοιμάται» κ.α., ενώ ο ίδιος έχει παίξει
σε πολλές, όπως «Το τρίτο Στεφάνι», κ.α.,
εξ άλλου πήρε μέρος και πρωταγωνίστησε
στο φεστιβάλ Επιδαύρου στις Θεσμοφοριάζουσες του Αριστοφάνη και σε Ελληνικές
κινηματογραφικές ταινίες του Π. Βούλγαρη,
Θ. Αγγελόπουλου, Σ. Καλύβα κ.α.
Ως σκηνοθέτης ξεδίπλωσε το ταλέντο του
σε μεγάλη σειρά έργων Ελλήνων κλασσικών (Ευριπίδη, Αριστοφάνη), αλλά και σύγχρονων ξένων (Τένεσσυ Ουίλιαμς, Πιραντέλο) και πληθώρα Ελλήνων σε μερικά
των οποίων ως πρωταγωνιστής ο ίδιος στα
πλαίσια καθιερωμένων θεατρικών οργανισμών όπως ΔΗΠΕΘΕ Ιωαννίνων, Λάρισας,
Βέροιας το Εθνικό κ.α.
Πριν δέκα χρόνια ιδρύει το «Νέο Ελληνικό Θέατρο», όπου σκηνοθετεί και ερμηνεύει
επιτυχίες εκτός του ίδιου έργα Ελλήνων και
ξένων συγγραφέων στο καλαίσθητο νεοκλασικό των Εξαρχείων, όπου λειτουργεί
παράλληλα υπό τη διεύθυνσή του «η Ανώτατη Σχολή Δραματικής Τέχνης νέου Ελληνικού θεάτρου.
Φέτος ο Γ. Αρμένης, παραμένοντας ένας
γνήσιος κληρονόμος του Θεάτρου Τέχνης,
κλείνει 40 χρόνια προσφοράς στο θέατρο και
δέκα από την ίδρυση του Ν.Ε.Θ. αποσπώντας
τιμητικές έκτοτε διακρίσεις, όπως το βραβείο «ΦΩΤΗΣ ΠΕΛΙΤΗΣ», το Α’ βραβείο ανδρικού ρόλου στο φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
στην ταινία του Π. Βούλγαρη «όλα είναι δρόμος» και στο φεστιβάλ Δράμας στην ταινία
του Σάββα Καλύβα «Αμέρικα».

Γιώργος Αρμένης

Ηθοποιός – Συγγραφέας- Σκηνοθέτης

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ
ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Α’ Κύκλος
Ηπειρώτες δημιουργοί
στις Τέχνες, στα Γράμματα, στις Επιστήμες
Γα καρπούς ανίει1
Η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος
κατανοώντας το χρέος της προς ανάδειξη της
πλούσιας ηπειρωτικής πολιτιστικής δημιουργίας καθιερώνει μια σειρά εκδηλώσεων που
αφορούν σε σύγχρονους συμπατριώτες μας δημιουργούς, όπως συνολικά και στο έργο τους.
Αρχής γενομένης απ’ το Νοέμβριο 2009 επιχειρεί την παρουσίαση εκείνων, που διακρίθηκαν στο γραπτό λόγο, λογοτέχνες ή ποιητές,
γενικότερα στις τέχνες, το θέατρο και τις επιστήμες, που σημάδεψαν με την παρουσία και το
έργο τους, τους αντίστοιχους τομείς του πολιτισμού όπου διέπρεψαν.
Ακόμη σ’ ότι αφορά ιδιαίτερα στην παρουσίαση σύγχρονων λογοτεχνών, ποιητών και
ιστορικών, αλλά και ευρύτερα η συνδρομή του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πιο συγκεκριμένα του Φιλοσοφικού τμήματος κρίθηκαν περισσότερο αναγκαία, ώστε τόσο η επιλογή , όσο
και η παρουσίαση να γίνει κατά το δυνατόν
πληρέστερη και πλέον αντικειμενική από κάθε
πλευρά, χωρίς να αφίνονται αισθητά κενά ή περιθώρια αμφισβήτησης.
Η συνολική και διεξοδικότερη αναφορά
στους δημιουργούς ως φυσικούς συντελεστές
όσο και η συνολική και συνοπτική αποτίμηση
του έργου τους, ώστε τούτο να καταστεί και
κατανοηθεί ευρύτερα, έχει ανατεθεί σε έγκριτους ειδικούς στον τομέα που αναφέρονται, οι
οποίοι και φωτίζουν κάθε πτυχή τόσο της προσωπικότητας του δημιουργού, όσο και του συνολικού έργου τους, ενώ την εκδήλωση συμπληρώνουν εκάστοτε σχετικές προβολές, μουσικά ακούσματα, απαγγελίες ποιημάτων, ανάγνωση κειμένων, όπως και η απονομή αναμνηστικής πλακέτας στον τιμώμενο.
1. Από το δίστιχο της ιέρειας (που μιλούσε ελληvικά) στη Δωδώνη (Ήπειρος, 4.000 χρόvια Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού. Eκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1997, σ. 46).

ΓΙΩΡΓΟΣ
Πρόσκληση
Tο Διοικητικό Συμβούλιο
της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Eλλάδος
σας προσκαλεί

ΑΡΜΕΝΗΣ
Πρόγραμμα
- ΕΝΑΡΞΗ
- Χαιρετισμός ΚΩΣΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ, Προέδρου ΠΣΕ
- Χαιρετισμός εκπροσώπου Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση
για τον ΓΙΩΡΓΟ ΑΡΜΕΝΗ
που εντάσσεται στον Α’ Κύκλο εκδηλώσεων
Δράσεις Πολιτισμού
για τους Ηπειρώτες Δημιουργούς

- ΟΜΙΛΙΕΣ:
- ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ, Κριτικός Θεάτρου
Η καλλιτεχνική διαδρομή.
- ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, Σκηνοθέτης
Η συνεργασία.

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2010, ώρα 19:00
στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος
(Κλεισθένους 15 - 7ος όροφος)

- ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ, Λογοτέχνης
Ο άνθρωπος Γιώργος Αρμένης.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

- ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ, Λογοτέχνης
Ο φίλος Γιώργος Αρμένης.

O Πρόεδρος
KΩΣΤΑΣ AΛΕΞIΟΥ

- Την εκδήλωση συντονίζει
η ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΔΟΓΙΑΝΝΗ,
Επ. Καθηγήτρια του Πανεπ. Ιωαννίνων, τμήματος Φιλολογίας

O Γεν. Γραμματέας
IΠΠΟΚΡAΤΗΣ ΜΙΧ. KΑΤΣEΝΗΣ
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ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΟ
1970 - 2010

«Ο Γιώργος Αρμένης είναι μια πολύμορφη ιδιοφυία, γνήσιος και λαμπερός σε όλες του τις
εκδηλώσεις. Είναι προικισμένος με μία εκρηκτική φαντασία που ξεπηδά από την πραγματικότητα και την αλήθεια. Σπάνιος ηθοποιός, με ευρύτερες και ποικίλες προοπτικές στο θεατρικό χώρο. Ξεκίνησε με λίγα ακαδημαϊκά εφόδια αλλά χάρη στον αυθορμητισμό του, το
ένστικτο και το πάθος του γι’ αληθινή γνώση, καθώς κι από προβληματισμούς από πλούσιες
ζωικές εμπειρίες, κατάφερε να φτάσει σε ζηλευτά αποτελέσματα σ’ όλες του τις εκδηλώσεις.
Σήμερα έχει κάτι να πει και ξέρει να το πει».
Κάρολος Κουν, 1979.

