


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ 

Κυρίες και κύριοι 

Καλώς ήρθατε στην όγδοη μεγάλη θεατρική εκδήλωση των 
σχολείων μας. Η θερμή υποδοχή των προηγούμενων παραστάσεων, μας 
οδήγησε στη συνέχιση των δραστηριοτήτων της θεατρικής ομάδας, που 
αποτελείται από ένα επιτελείο εκπ/κών και μαθητών που αγαπούν το 
θέατρο και δουλεύουν με μεράκι για να πραγματοποιούνται, όσο το 
δυνατόν, αρτιότερες παραστάσεις με έργα που ψυχαγωγούν όλες τις 
ηλικίες αλλά και εμπεριέχουν κοινωνικά μηνύματα. 

Το έργο, που θα δείτε απόψε, είναι μια γλυκόπικρη κωμωδία που 
σατιρίζει την κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, χωρίς να κρίνει πρόσωπα 
και γεγονότα. Κινείται ανάμεσα στην επιθεώρηση και την πρόζα με το 
απαραίτητο, φανταστικό στόρι. 

Συμμετέχουν 50 μαθητές και μαθήτριες της Α΄,  Δ΄,  Ε΄ και 
ΣΤ΄ τάξης. Παίζουν και χορεύουν προσπαθώντας ν’ αγγίξουν τις 
καρδιές μας και να στείλουν με τον δικό τους τρόπο τα δικά τους 
μηνύματα στον κόσμο των μεγάλων. 

Θέλουμε την αγάπη, το γέλιο και το ζεστό σας χειροκρότημα, 
ακόμα και στα τυχόν λάθη ή πιθανές ελλείψεις μας, που θα μας 
ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε ! …. 

Καλή Βραδιά                                             
Θεόφιλος Παπαδόπουλος 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Το έργο είναι τελείως φανταστικό !!! Οποιαδήποτε 
ομοιότητα με πρόσωπα ή γεγονότα είναι τελείως συμπτωματική ! 

 

99 ΚΕΡΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΥΡΤΑ 

ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΜΑΡΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΪΔΟΥ 

( Αγκάθα ) 

ΣΟΦΙΑ 
ΚΑΡΑΝΤΙΝΙΝΗ 

( γιαγιά ) 

ΜΑΡΙΑ 
ΚΑΡΑΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

( Τάνια ) 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΓΚΟΥΤΣΙΔΗΣ 

( Σπύρος ) 
 

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ 

( Λάμπρος ) 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ 
( Απόστολος ) 

ΟΛΓΑ 
ΛΙΟΛΙΟΥ 
( Μαρίκα ) 

ΘΩΜΑΗ 
ΝΑΤΣΟΥ 

( Γεωργία ) 

ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΝΤΑΜΤΣΗΣ 

( Νάσος ) 
 

ΦΡΟΣΩ ΧΑΤΖΗΑΒΡΑΑΜ ● ΝΙΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ                         
● ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΣΙΩΤΡΗ ● ΜΑΡΙΑ ΓΑΡΟΥ ● ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ       

● ΜΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ  

και οι μικρές  

ΛΕΝΑ ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΥ –  ΛΙΛΑ ΚΟΥΡΙΤΙΔΟΥ 

ΧΟΡΕΥΟΥΝ 

ΑΘ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΙΔΟΥ ● ΕΛ. ΕΛΕΖΙ ● ΙΛ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ        
● Β. ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ ● Α. ΓΚΑΒΑΡΔΙΝΑ ● Σ. ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ ● Β. ΣΑΡΡΗ    
● ΑΣΠ. ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ● Δ. ΤΑΒΛΑΝΤΑ ● Π. ΜΥΛΩΝΑΣ ● Μ. ΣΚΡΕΤΑ ● 

Χ. ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ● ΧΡ. ΣΤΑΚΤΑΡΗΣ ● Β. ΜΙΧΑΛΑΚΑΚΗΣ 

και οι μικροί χορευτές  

ΚΟΣΤΟΓΛΙΔΟΥ Α. ● ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Θ. ● ΜΑΛΛΙΩΤΑ Π. ● ΚΟΥΖΙΩΡΤΗ Ν. 
● ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ● ΝΤΑΛΑΓΕΩΡΓΟΥ Α. ● ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ε.       
● ΜΠΡΟΥΣΑ Β.  ● ΜΑΜΑΛΗ Κ. ● ΝΟΒΑΚΗ Κ. ● ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε.             

● ΜΠΟΥΦΙΔΟΥ Χ. ● ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ Ν. ● ΝΤΑΜΤΣΗΣ Χ.                     
● ΝΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ● ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΣ Α. ● ΜΑΡΟΥΔΑΣ Α.  


