H θεατρική μας ομάδα
Μέσ’ από το θέατρο δείχνουμε την αλληλεγγύη και την αγάπη μας
Το θέατρο αποτελεί το μοναδικό φάρο
γνώσης,
αφύπνισης,
κριτικής
κι
ουσιαστικά το τελευταίο καταφύγιο της
σκέψης στη θολή πορεία μας, μέσα σε
εποχές σκοτεινές και δυσνόητες. Η
παιδική
θεατρική
μας
ομάδα
δημιουργήθηκε το 2013-14, από την
αγάπη που είχαμε εμείς τα παιδιά για το
θέατρο. Αυτή την αγάπη μας κατανόησε
κι εκτίμησε ο Σύλλογος Γονέων του
σχολείου και πήρε την πρωτοβουλία να
δημιουργήσει την ομάδα θεάτρου. Ο
θίασός μας, αποτελείται από μικρούς σε
ηλικία ηθοποιούς, αλλά μεγάλα ταλέντα!
Σκηνοθέτης της ομάδας είναι η κα
Αναστασία Θυμιοπούλου. Στο ταξίδι μας
που κρατά πολλούς μήνες κάθε σχολικό
έτος, δουλεύουμε πολύ, γνωριζόμαστε καλύτερα μεταξύ μας και μαθαίνουμε
στοιχεία του εαυτού μας που δεν γνωρίζουμε.
Σκεφτήκαμε ότι με το θέατρο μπορούμε να εκφράσουμε καλύτερα εκείνα που
αλλιώς θα έμεναν ανέκφραστα. Να χαρίσουμε χαμόγελα κι ελπίδα, αλλά και να
διδάξουμε. Με οδηγό την αγάπη για το θέατρο, αλλά και την αγάπη για τις
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες και κυρίως τα παιδιά η θεατρική μας ομάδα δίνει
το στίγμα της προσφοράς και της γενναιοδωρίας. Γιατί γενναιοδωρία σημαίνει η
δύναμη του προσφέρω. Εξάλλου αυτό που αξίζει περισσότερο είναι όχι εκείνο
που παίρνεις, αλλά εκείνο που δίνεις. Ζητούμε λοιπόν από αυτούς που
έρχονταν να μας παρακολουθήσουν αντί για εισιτήριο να προσφέρουν
τρόφιμα μακράς διάρκειας.
Δόθηκαν
παραστάσεις
με
μεγάλη
επιτυχία
στο
Πνευματικό
Κέντρο
Ευόσμου για το «Χαμόγελο του Παιδιού»
και στο Κινηματοθέατρο Αμπελοκήπων
για τις άπορες οικογένειες του ομώνυμου
Δήμου με πρωτοβουλία του Σώματος
Εθελοντών
του
Δήμου.
Επίσης
η
συμμετείχαμε στη 14 θεατρική μαθητική
συνάντηση «Ακτίς Ονείρου 2014», που
διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, όπου αποσπάσαμε δυο
σημαντικές διακρίσεις, δύο βραβεία, το βραβείο θεατρικής αναζήτησης και το
βραβείο εκπαιδευτικής προσέγγισης.
Απόσπασμα από την τελετή λήξης και τη βράβευσή μας

Η θεατρική μας ομάδα το 2013-14,
παρουσίασε
την
παράσταση:
"Ησυχία! Το 6ο είναι εδώ ενωμένο
δυνατό, και σας κάνει να γελάτε
γι’ αυτό κι εσείς ελάτε!!" με τα 4
μονόπρακτα:
«Θέλει η νύφη κι ο γαμπρός, μα πιο πολύ ο πεθερός». Ένας νεαρός κάνει
πρόταση γάμου σε μια κοπέλα και με αστείο τρόπο διαπιστώνουμε ότι τα
ζευγάρια διαφωνούν κυρίως για ασήμαντα πράγματα, επειδή είναι εγωιστές και
θέλουν να υπερισχύουν ο ένας του άλλου. Για να πετύχει ένας γάμος πρέπει να
υπάρχει σεβασμός και καθόλου εγωισμός.
«Η Κοκκινοσκουφίτσα ήταν κακομαθημένη». Μια διαφορετική παρουσίαση του
γνωστού παραμυθιού που μας μαθαίνει ότι για να γίνεσαι αποδεκτός και να έχεις
φίλους, πρέπει να έχεις αυταπάρνηση, να μη θέλεις να γίνεται πάντα το δικό
σου και να αγαπάς τους γύρω σου.
«Η Σκηνοθέτης και το αποτυχημένο γύρισμα» μας ταξιδεύει στον κόσμο της
ελληνικής γλώσσας.
«Ο Σωκράτης και η σύγχρονη Ελλάδα». Ένας παραλληλισμός της Ελλάδας
την εποχή του Σωκράτη & της Ελλάδας του σήμερα. Στο τέλος εμείς τα παιδιά
σάς καταθέτουμε τις ανησυχίες μας για την Ελλάδα και σας προτείνουμε λύσεις.
Τη θεατρική ομάδα και το χορευτικό
αποτελούσαν κατά αλφαβητική σειρά:
Γερακάκης
Ιορδάνης,
Γιαννάκ
Λευτέρης,
Γκούρι
Ρεντίς,
Δελημπορανίδου Μαρία, Ζαχαριάδου
Μαρία, Θεοδωρίδης Πέτρος, Ιβάνοβα
Αλεξάνδρα, Ιγνατιάδης Παναγιώτης,
Καρράς Παΐσιος, Κατσαβάκη Κατερίνα,
Κατσαβάκης
Άκης,
Κατσαβάκης
Βαγγέλης, Καφκάνι Χριστοφόρα, Κουϊμτζίδου Αναστασία, Κουκούλης Νίκος,
Κούση Ανθή, Μέμου Βασιλική, Μοσχόπουλος Γιάννης, Μουρατίδου Μαρία,
Μπαλάσκας Χαράλαμπος, Μποστάνογλου Βασίλης, Παντελώνα Ελευθερία,
Πετμεζά Μαρία, Σόνους Χριστίνα, Τοπούζη Νικολέτα, Τσακιλιώτη Ευαγγελία,
Φιλιππίδης Λευτέρης, Φυντανάκη Αναστασία.
Λίγα λόγια από την εμψυχώτρια και σκηνοθέτη της ομάδας Αναστασία
Θυμιοπούλου μετά το τέλος της παράστασης.
Ευχαριστούμε θερμά: τη Μαρία Μπαδέμηχοροδιδασκάλισσα, τη Βάννα Χαλιαμάλιαγυμνάστρια, την ηχολήπτη Σταυρούλα
Χατζή,
την
υποβολέα
Φωτεινή
Σαρβανίδου, τον Αντώνη Εξίζογλου & τη
Φιλιώ Ορφανίδου που επιμελήθηκαν το
ποντιακό κείμενο, τη Ζαχαρούλα Βαρίτη
για το αρχαίο κείμενο, τη Δέσποινα Βαρίτη
που διάλεξε τα τραγούδια & το
σκιτσογράφο Δημήτρη Νικολαΐδη για τις καταπληκτικές αφίσες του. Τα κείμενα
έγραψε η κα Αναστασία Θυμιοπούλου.

Το 2014-15, η θεατρική ομάδα,
συνέχισε με το ίδιο μεράκι για νέα
έργα και νέες παραστάσεις. Ο
θίασος αποτελείτο από 32 παιδιά
της Ε και ΣΤ τάξης. Εμψυχώτρια
της ομάδας και πάλι η κα
Αναστασία
Θυμιοπούλου.
Η
παράσταση που ανέβασε η θεατρική
ομάδα είχε τον τίτλο: Το 6ο βγαίνει
και σκηνοβατεί… με τα έργα «Οι
Εκκλησιάζουσες» του Αριστοφάνη και
«Το
ματωμένο
βουνό»
του
Αλέξανδρου
Ακριτίδη.
Δόθηκαν
παραστάσεις με μεγάλη επιτυχία στο
Πνευματικό Κέντρο Ευόσμου για την
«ΟΦΑ - Ομάδα Φίλων Αναστασίας» και
συγκεκριμένα για τα παιδιά του πρώην Ψυχολογικού Κέντρου Βορείου Ελλάδος
και στο Ολυμπιακό Μουσείο Θεσ/νίκης όπου συμμετείχαμε στη 15η θεατρική
μαθητική συνάντηση «Ακτίς Ονείρου 2015», που διοργανώνουν κάθε χρόνο
τα Πρότυπα Εκπαιδευτήρια, όπου αποσπάσαμε δυο σημαντικές διακρίσεις, δύο
βραβεία, το βραβείο καλύτερης προβολής αρχαίου δράματος και το βραβείο
καλύτερης θεατρικής ερμηνείας.
Τη θεατρική ομάδα το 2014-15
αποτελούσαν κατά αλφαβητική σειρά οι
παρακάτω μαθητές/τριες: Αθανασιάδου
Μαρία, Αποστόλου Μαρία, Ασλανίδου
Μαρία, Γκαβζιά Μαρία, Γκατενασβίλι
Ταμάρα, Γκούτσε Φώτης, Δεμερτζίδης
Αλέξανδρος,
Ελευθεριάδης
Μιχάλης,
Ελευθεριάδου
Θεοδώρα,
Ευθυμιάδης
Βλαδίμηρος, Ζαχαριάδης Βλαδίμηρος,
Θεοδωρίδης Πέτρος, Καμμένου Ελισάβετ,
Καραουλάνης Χρήστος, Καρράς Παΐσιος,
Κυπριανίδης Νίκος, Κωφίδης Παναγιώτης,
Μελκονιάν Βαλέρια, Μπέϊτια Σαμπίνα,
Νικολαΐδης Παναγιώτης, Παντελώνα
Ανθούλα,
Παπαδοπούλου
Ελένη,
Παπαδοπούλου Σοφία, Παπία ΕλένηΆννα, Σιδηροπούλου Φωτεινή, Σκαθαρούδη Βασιλική, Σωτηράκος Λάζαρος,
Τσακιλιώτης Αθανάσιος, Φαχιρίδου Νικολέτα, Φιλιππίδης Αντώνης,
Χατζηϊωαννίδης Αθανάσιος, Χατζηϊωαννίδης Κων/νος
Ηχολήπτης-Φωτιστής: Παπαδόπουλος Στέργιος, Επιμέλεια τραγουδιών:
Βαρίτη Δέσποινα, Σκηνογραφία: Μιχαλούδη Χρύσα & Μουσελεμίδης Τέλης
Επιμέλεια αφίσας: Νικολαΐδης Δημήτρης, Σκηνοθεσία: Θυμιοπούλου
Αναστασία, Βοήθησαν σκηνικά: Πασχαλόπουλος Κώστας, Μπελίδου Χαρίκλεια

Στις
«Εκκλησιάζουσες»
του
Αριστοφάνη, η πανούργα Πραξαγόρα
μεταμφιέζεται σε άνδρα, μαζί με όλες
τις γυναίκες της Αθήνας και η
γυναικεία πομπή φτάνει ως την
Εκκλησία του Δήμου -στην οποία οι
γυναίκες δεν είχαν δικαίωμα ψήφου- και
ψηφίζουν νόμο, σύμφωνα με τον οποίο η εξουσία περνά στα χέρια των
γυναικών. Κάτι που φέρνει κυριολεκτικά τα πάνω κάτω… Μακάρι τον
Αριστοφάνη να τον είχαν διαβάσει και κατανοήσει οι πολιτικοί μας. Η
κοινοκτημοσύνη από την εποχή του Αριστοφάνη μέχρι σήμερα παραμένει μια
ουτοπία. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να γίνονται όμοιοι αλλά ίσοι...
Στο «Ματωμένο Βουνό» ο Αντώνης
και η Σοφία έρχονται πρόσφυγες από
το Πόντο στα Πλατανάκια του Νομού
Σερρών. Η πλοκή κορυφώνεται στην
περίοδο της Εθνικής Αντίστασης
1940-41. Το έργο μιλάει για τη
Μικρασιατική καταστροφή, τον πόλεμο
του 1940, το ρατσισμό, τον ηρωισμό. Ο
ήρωας γεννιέται ή γίνεται σε μια στιγμή; Μπορεί να γίνει ήρωας κάποιος που
δεν έχει μέσα του αγάπη; Πότε αλλάζει ο άνθρωπος κι αγαπάει τον πλησίον
του; Ο άνθρωπος αλλάζει, όταν συναντάει την καλοσύνη, την υστεροβουλία και
τη μετάνοια.
Λίγα λόγια από την εμψυχώτρια και σκηνοθέτη της ομάδας Αναστασία
Θυμιοπούλου μετά το τέλος της παράστασης.
Απόσπασμα από την τελετή λήξης & τη βράβευσή μας στο «Ακτίς Ονείρου 2015»

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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»

Το 2016-17, η θεατρική
ομάδα, συνεχίζει με το ίδιο
μεράκι για νέα έργα και νέες
παραστάσεις. Εμψυχώτρια
της ομάδας η κα Αναστασία
Θυμιοπούλου. Ο θίασος
αποτελείται φέτος από 24
παιδιά της ΣΤ τάξης. Τα
έργα που ανεβάζει, το
σχολικό έτος 2016-17, η θεατρική ομάδα είναι «Ο Θησαυρός» του
Αλέξανδρου Ακριτίδη και «Η Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη. Και τα δυο σε
διασκευή Αναστασίας Θυμιοπούλου. Η παράσταση θα ανέβει όπως κάθε χρόνο
για φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς τα παιδιά μέσα από τη θεατρική αγωγή
μαθαίνουν την ομορφιά και τη δύναμη του «προσφέρω». Στόχος και φέτος η
συμμετοχή μας στους πανελλήνιους μαθητικούς θεατρικούς αγώνες το Μάιο,
μιας και τα δυο προηγούμενα χρόνια η δουλειά των παιδιών ανταμείφτηκε με
σημαντικές διακρίσεις. Ελπίζουμε και φέτος να έχουμε την ίδια χαρά. Τη
θεατρική ομάδα αποτελούν κατά αλφαβητική σειρά οι παρακάτω
μαθητές/τριες: Αγβινασβίλι Βαλέριος, Γανωτή Κυριακή Μαρία, Γκόγκου
Γιώργος, Δελημπορανίδης Φώτης, Δελιανίδου Δέσποινα, Ελευθεριάδης
Χρήστος, Ζερκιτανίδης Γιώργος, Ζωσιμίδου Χριστίνα, Θεοδωρίδης Μάξιμος,
Κατσαβάκης Σάκης, Λαζαρίδου Ελένη, Μουσταφά Αγάπη, Μπουρανή Νίκη,
Μυροφορίδου Χριστίνα, Παντελίδου Κατερίνα, Ποπονίδου Αναστασία,
Σαμλίδης Αθανάσιος, Σαχπαζίδου Νόπη, Σουλμέτα Κων/νος, Σοφολόγη Άννα,
Τερζοπούλου Χαρά, Τοπαρλάκη Εύα, Τουμανίδης Γιώργος, Τσίλιου Δέσποινα.

