
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (2018) 
 

1. «6στορώντας…», από την παιδική μας θεατρική ομάδα 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Ο θίασος του σχολείου αποτελείτο το 2017-18 από 

20 παιδιά της ΣΤ τάξης και συμμετείχε σε συνεργασία 

με την προεφηβική ομάδα «Γεια Χαρά» για 5η χρονιά 

στους Μαθητικούς Θεατρικούς Αγώνες «Ακτίς 

Ονείρου 2018», όπου απέσπασε, δύο πρώτα βραβεία.  

 

Συμμετείχαμε με δυο έργα: «Πού ‘σαι καημένε 

Περικλή» της Αναστασίας Θυμιοπούλου, το οποίο 

απέσπασε το "Βραβείο προβολής σύγχρονου 

ρεπερτορίου" και το έργο «Οι μυθιστορίες αρχαίας 

τρέλας» του Δημόκριτου Τσουκάπα, το οποίο 

απέσπασε το "Βραβείο παρουσίας & δημιουργίας". 

Και τα δυο έργα σε διασκευή-σκηνοθεσία Αναστασίας 

Θυμιοπούλου. 

 

Έπαιξαν κατά αλφαβητική σειρά οι παρακάτω 

μαθητές/τριες: Ανανιάδου Άννα, Αντωνιάδου Μαρία, 

Αριζάνη Κυριακή, Βαγγέλη Κλέρι, Γιαννάκης Θάνος, 

Γκότσης Χρήστος, Δρόλια Ξένια, Ελευθεριάδης Νίκος, 

Ζντελίδης Γιώργος, Κασιάρας Χριστόδουλος, Κεσόγλου 

Κων/νος, Κορμαρής Δημήτριος, Κοσμίδου Βασιλική, 

Κουλεμάνη Σοφία, Κυριακίδης Νίκος, Κυριακίδου 

Μαρία, Λαζαρίδου Μαρία, Μαυρογενίδου Αγάπη, 

Μπέϊτια Αλίσα, Μωυσίδης Κων/νος, Παπαδοπούλου 

Μαριλένα, Πογκόσοβα Χριστίνα, Σαβλίδης Γιώργος, 

Σιδηροπουλου Μαρία, Σταματάκης Αβραάμ, Τραϊανού 

Αλεξάνδρα, Τσαχίδου Αναστασία, Τσολάκης Χρήστος, 

Χιωτέρη Αποστολία. 

 
 

Δείτε τη θεατρική μας ομάδα στην τελετή λήξης των 

18ων Μαθητικών Θεατρικών Αγώνων "Ακτίς Ονείρου 

2018" 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UaYdIirzaAU
https://www.youtube.com/watch?v=UaYdIirzaAU
https://www.youtube.com/watch?v=cgjp9_8KODk
https://www.youtube.com/watch?v=cgjp9_8KODk
https://www.youtube.com/watch?v=5JCDjLxpIU4
https://www.youtube.com/watch?v=5JCDjLxpIU4
https://www.youtube.com/watch?v=5JCDjLxpIU4


2. Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα, από τα παιδιά του A1 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Ήτανε κάποτε μια μάγισσα που τη λέγανε Φρικαντέλα 

Ζαρζουέλα Σαλμονέλα Στρυφνίνη. Η Φρικαντέλα ήταν 

κακιά. Πολύ κακιά. Πάρα πολύ κακιά. Τόσο κακιά ήταν 

που μισούσε αφάνταστα όλα τα καλά. Ακόμα και τις 

λέξεις που είχανε τις συλλαβές «καλα» κι αυτές τις 

μισούσε. Τι έγινε όμως όταν τα παιδιά του Α1, 

προσπάθησαν να της πούνε τα κάλαντα…. Ξαφνικά όλα 

άλλαξαν. Οι μαθητές/τριες του Α1 με τη δασκάλα τους 

κα Άννα Ευσταθιάδου έδωσαν μια πολύ ωραία 

παράσταση στη θεατρική σκηνή του σχολείου μας. 

Ευχαριστούμε όσους βοήθησαν και ειδικά: τη 

θεατρολόγο και σκηνογράφο μας Αλεξάνδρα 

Μπουσουλέγκα, τη μουσικό μας Ηλέκτρα Καρακατσάνη, 

την εμψυχώτρια της θεατρικής ομάδας των μαθητών 

της ΣΤ' Αναστασία Θυμιοπούλου, τις μαμάδες του 

τμήματος που βοήθησαν στα σκηνικά και στην 

εκδήλωση, το σύλλογο γονέων για τη συμβολή τους και 

την κα Στέλα Παλασίδου, επιστάτρια, για τη βοήθειά 

της στις πρόβες.  
 

"Φρικαντέλα, η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα", από 

τα παιδιά του Α1 με τη δασκάλα τους Άννα 

Ευσταθιάδου. 
 

3. Σε μια χώρα μακρινή… χριστουγεννιάτικο θεατρικό από τα παιδιά του A2 
 

 

 

 
 

 

 

 

Η χριστουγεννιάτικη γιορτή (θεατρικό) των 

μαθητών/τριών του Α2 με τη δασκάλα τους Ασλανίδη 

Νάστια, με πολύ όμορφα μηνύματα.  

 

Σε μια χώρα μακρινή… 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zxTlbOxPNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=zxTlbOxPNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=zxTlbOxPNJ0
https://www.youtube.com/watch?v=jh3gzUipKw8

