
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (2016) 
 

1. 6ο Φτου και Βγαίνω…, από την παιδική μας θεατρική ομάδα 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Το 2015-16, η θεατρική ομάδα, συνέχισε με το ίδιο μεράκι 

για νέα έργα και νέες παραστάσεις. Ο θίασος αποτελείτο από 

17 παιδιά της ΣΤ τάξης. Εμψυχώτρια της ομάδας και πάλι η κα 

Αναστασία Θυμιοπούλου. Η παράσταση που ανέβασε η 

θεατρική ομάδα είχε τον τίτλο: 6ο Φτου και Βγαίνω… με τα 

έργα «Μια μέρα στο πάρκο» της Δήμητρας Ουζούνη και «Ο 

Καραγκιόζης παντρεύεται» του Νίκου Ρούτσου. Δόθηκαν 

παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία στο Πνευματικό Κέντρο 

Ευόσμου για το Σύλλογο Γονέων Ατόμων με διαταραχές 

όρασης και πρόσθετες αναπηρίες  «Συζωή» και στο Ολυμπιακό 

Μουσείο Θεσ/νίκης όπου συμμετείχαμε στη 16η θεατρική 

μαθητική συνάντηση «Ακτίς Ονείρου 2016», που 

διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, όπου 

αποσπάσαμε δυο σημαντικές διακρίσεις, δύο βραβεία, το 

βραβείο εκπαιδευτικής προσέγγισης και το βραβείο 

θεατρικής αγωγής. 

Τη θεατρική ομάδα το 2015-16 αποτελούσαν κατά 

αλφαβητική σειρά οι παρακάτω μαθητές/τριες: Βαρδοπούλου 

Αθανασία, Δέλλιος Γιάννης, Ελευθεριάδης Μιχάλης, 

Ζαφειρίδου Αναστασία, Καραουλάνης Χρήστος, Κούλκοβα 

Αλίνα, Μελιδονιώτη Αναστασία, Ντούσι Στέλλα, 

Παπαδόπουλος Νίκος, Σουλμέτα Αντιγόνη, Σωτηράκος 

Λάζαρος, Τοπαρλάκη Συμέλα, Τραϊανού Ρεβέκκα Δέσποινα, 

Φιζμάνι Έλντα, Φιλιππίδης Αντώνης, Χατζηϊωαννίδης 

Κων/νος, Χοτζαλάρι Ντανιέλα. Ηχολήπτης-Φωτιστής: 

Παπαδόπουλος Στέργιος, Επιμέλεια τραγουδιών: Βαρίτη 

Δέσποινα, Σκηνογραφία: Μιχαλούδη Χρύσα Επιμέλεια 

αφίσας: Νικολαΐδης Δημήτρης, Σκηνοθεσία: Θυμιοπούλου 

Αναστασία. Βοήθησαν στα παρασκήνια: Αδάμου Ιωάννα 

Στο Μια μέρα στο πάρκο της Δήμητρας Ουζούνη, ένας 

μαθητής για να αποφύγει το τεστ μαθηματικών του σχολείου, 

το σκάει στο πάρκο της γειτονιάς, όπου εκεί έρχεται σε επαφή 

με διάφορους χαρακτήρες ανθρώπων, πρόσωπα της 

καθημερινότητας... 
 

Στο «Ο Καραγκιόζης παντρεύεται», ο πονηρός Καραγκιόζης 

αποφασίζει να παντρευτεί για να κερδίσει χίλιες χρυσές 

λίρες… 
 

Το χειροκρότημα στο τέλος της παράστασης και λίγα λόγια 

από την εμψυχώτρια και σκηνοθέτη της ομάδας Αναστασία 

Θυμιοπούλου  
 

Απόσπασμα από την τελετή λήξης & τη βράβευσή μας στο 

«Ακτίς Ονείρου 2016» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-tvO3nB3acE
https://www.youtube.com/watch?v=9i3P0_HVdNo
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JDmWFtH9qV4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=8qqMaQPjoNU
https://www.youtube.com/watch?v=8qqMaQPjoNU

