
 

Σασ ευχαριςτούμε θερμά που ήρθατε να 
παρακολουθήςετε αυτήν την προςπάθεια, μέςα 
από την οποία βιώςαμε, έςτω και λίγο, την τέχνη 
τησ ηθοποιίασ και μυηθήκαμε ςε αυτήν. Θέλουμε 
επίςησ να ευχαριςτήςουμε τισ καθηγήτριέσ μασ, 
την κ.Δίπλα και την κ.Τςακαλοπούλου, οι οποίεσ, με 
τόςη θέρμη, ανέλαβαν αυτή την παράςταςη και 
φτάςαμε ςήμερα ωσ εδώ…  

     
                            

                              Οι μαθητέσ – ςυντελεςτέσ τησ       
παράςταςησ   
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Πρόγραμμα: 
 

 

Την αναβίωςη του αρχαίου ελληνικού δράματοσ 
θα επιχειρήςουν μαθητέσ του ςχολείου μασ, μέςα 
από την παράςταςη "Ελένη" του Ευριπίδη. Τα 
παιδιά έρχονται μέςα από αυτήν τη διαδικαςία 
ςε μια πρώτη προςπάθεια επαφήσ τουσ με την 
τέχνη τησ ηθοποιίασ, ςτα πλαίςια του 
μαθητικού φεςτιβάλ θεάτρου, που 
διοργανώνεται υπό την αιγίδα του Δήμου 
Περιςτερίου. Η διαςκευή του ςεναρίου θα μασ 
μεταφέρει ςε ένα μαγικό ταξίδι αντιθέςεων 
αλλά και ςυνθέςεων, καθώσ οι ήρωέσ μασ μέςα 
από αντινομίεσ, εςωτερικέσ και εξωτερικέσ 
ςυγκρούςεισ, αμφιςβητήςεισ και διεκδικήςεισ, 
θα οδηγηθούν ςτην ελευθερία τουσ. 
Παράλληλα, θα κατακτήςουν την επίγνωςη 
οδηγώντασ ςε μία λύςη απονομήσ του δικαίου, 
η οποία «θα καθάρει» και θα εξαγνίςει τόςο τουσ 
ίδιουσ, όςο και τουσ θεατέσ, που για άλλη μια 
φορά θα νιώςουν πωσ ςτην αρχαία τραγωδία, 
πάντοτε ανατέμνεται και θα ανατέμνεται εισ 
το διηνεκέσ… η ίδια η ζωή.  

Μετά την παράςταςη θα ακολουθήςει η μουςική 
ςυναυλία του ςχολείου μασ, και το ταξίδι ςτο 
όνειρο και την ελευθερία θα ςυνεχιςτεί… 
 

 

  Διδαςκαλία - κηνοθεςία: Φάνησ Κάςςιοσ  
Μουςική επιμέλεια & ςύνθεςη: Στέλλα 
Τςακαλοπούλου                                      
Διαςκευή έργου: Ευαγγελία Δίπλα        
Επιμέλεια πρόςκληςησ και 
προγράμματοσ: Λώλου Χριςτίνα 
 

                Θεαηρική Ομάδα: 
Ελένη: Λώλου Χριςτίνα                            

Τεύκροσ: ταθερόπουλοσ Κώςτασ                        

Κορίτςια του χορού: Μπόλη Ευαγγελία 

                            ταυρούλα Παναγιωτοπούλου  

Κορυφαία του χορού: Λεμπιδάκη Παναγιώτα  

Μενέλαοσ: Πολυχρονόπουλοσ ωτήρησ  

Γερόντιςςα: Λεμπιδάκη Παναγιώτα  

Αγγελιαφόροσ: Προκόπη Αγγελική          

Θεονόη: Λίκα Βαςιλεία                      

Θεοκλύμενοσ: Μοΰςετςιούκ Δαβίδ  

Διόςκουροι: κιαδοπούλου Ρεγγίνα , Δελή 

Γεωργία 

Δεύτερα φωνητικά: Φραγκάκη Λαμπρινή , 

Γκοργκίσ Ελιςάβετ, Πάνοσ Κων/νοσ & 

Σςακαλοπούλου τέλλα.  

 

 

 

 

    

 


