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Θεατρική παράσταση 
 
 
 

 
 

 
Σν άββαηο 7 Οκηωβρίοσ 2017 θαη ώξα 15.00, ηα παιδιά ηων εκπαιδεσηικών  και οι 

εκπαιδεσηικοί, μέλη  ηοσ ζσλλόγοσ , κπνξνύλ λα παξαθνινπζήζνπλ  δωρεάν ηε ζεαηξηθή 

παξάζηαζε «Ηρακλής ο γενναίος» ζην ζέαηξν «Φνύξλνο», Μαπξνκηράιε 168, Δμάξρεηα.   
 

«Ηρακλής ο γενναίος» 
 

Ο άλζξσπνο δελ κπνξεί λα αλαθαιύςεη λένπο σθεαλνύο αλ δελ έρεη ην ζάξξνο λα απνκαθξπλζεί από 

ηελ αθηή... Ο Ζξαθιήο, ν θνξπθαίνο όισλ ησλ εξώσλ, θνξπθαίνο γηαηί μεπέξαζε κε ην ζάξξνο ηνπ ηα 

όξηα ηνπ θαη ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο ζενύο. ΄Δλαο άλζξσπνο ''αιιηώηηθνο'' απ' ηνπο άιινπο, πνπ 

ε πεξηπεηεηώδεο δσή ηνπ έγηλε κύζνο. Ο πην ζεκαληηθόο κύζνο θαη είλαη ζεκαληηθόο, όρη γηαηί έρεη 

θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο θαη δξάθνπο, αιιά γηαηί ράξε ζ’ απηόλ ηνλ κύζν καζαίλνπκε πσο θαη ηνπο 

δξάθνπο κπνξνύκε λα ληθήζνπκε, αιιά θαη πσο νη θξπκκέλνη καγηθνί ζεζαπξνί ηεο δσήο, αλ 

αλαδεηεζνύλ κε αγλή επγεληθή ςπρή, ζην ηέινο πάληα βξίζθνληαη...          

 

Έλα κνλαδηθό αλέβαζκα ηνπ κύζνπ ηνπ Ζξαθιή θαη ησλ άζισλ ηνπ, δνζκέλν απνθιεηζηηθά κέζα από 

ην ζεαηξηθό παηρλίδη θαη ηηο ζπλερείο κεηακνξθώζεηο ησλ εζνπνηώλ πνπ καο πξνηξέπνπλ θαη καο 

ελζαξξύλνπλ λα "παίδνπκε". 
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θελνζεζία/ζύιιεςε/θείκελν: Απνζηόιεο Φαξξόο 

Παίδνπλ: Καζάπνγινπ Ηνξδάλεο, Κπξηάθνπ Δηξήλε, Μπνύξα Διηζάβεη 

Βνεζόο ζθελνζέηε: Γάθλε Γεκειηάξε 

Κνπζηνύκηα/ζθεληθά αληηθείκελα: Θσκάο Υνπιηάξαο  

ρεδηαζκόο αθίζαο: Σάζνο Καξαιηάο  

Φσηνγξαθίεο: Νάζηα ηακαηέιινπ  

Φσηηζκνί: Απνζηόιεο Σζαηζάθνο 

Βίληεν: Παλαγηώηεο Λακπήο 

Παξαγσγή: citron stories 

 

 

Παρακαλούνηαι οι ζσνάδελθοι να δηλώζοσν ζσμμεηοτή, μέτρι και ηην Σεηάρηη 4 Οκηωβρίοσ 

(ζτολείο, αριθμός παιδιών και ζσνοδών), ζηο mail: takisroumpis@yahoo.gr  

 

΄Ωρα προζέλεσζης 14 .30 - Οι θέζεις δεν είναι αριθμημένες - Διάρκεια : 1 ώρα & 20' 
 

 

 

Γηα ην Γ. 

 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

     Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

     

     Διηζάβεη ππξηδάθε 
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