
πξαγκαηεύεηαη ηελ αδπλακία ηνπ αλζξώπνπ λα αληηδξάζεη 

ζε έλαλ δπλάζηε θαη ηελ ηάζε ηνπ λα απνδέρεηαη θαη λα 

ππνηάζζεηαη ζε απηόλ πνιύ απιά επεηδή έρεη πεηζηεί όηη 

απηό είλαη ην ζσζηό. Ο Γξάθνο ζα κπνξνύζε λα είλαη 

νπνηνζδήπνηε αθόκα θαη θάπνηνο πνπ δελ ζα ην πεξίκελεο 

θαη απηό γηαηί είηε ζε κεγάιν είηε ζε κηθξό βαζκό κέζα καο 

ππάξρεη έλαο δξάθνο, έλαο δξάθνο πνπ έρνπκε ππνρξέσζε 

λα ζθνηώζνπκε.                            

Βηβηἀλλα Παπαδνπνὐινπ 

 

«Ο Γξάθνο»… Άιιν έλα ζεαηξηθό θηάλεη ζην 

ηέινο ηνπ. Μηα αθόκα παξέα έρεη ηελ επθαηξία λα αλέβεη ζην  

 «ζαλίδη» θαη α απνθηήζεη κηα λέα εκπεηξία. Οη πξόβεο 

πνιιέο, γεκάηεο κνπζηθή, γέιην θαη ζπγθίλεζε. ηηο 

παξαζηάζεηο, ππάξρεη ε καγεία, ην θνηλό, ην ρεηξνθξόηεκα. 

Δίθνζη κία δηαθνξεηηθέο πξνζσπηθόηεηεο  πξνζπάζεζαλ λα 

απνδώζνπλ θαη λα δείμνπλ ηνλ θαιύηεξό ηνπο εαπηό. Άιιε 

κηα ρξνληά ηειεηώλεη επράξηζηα θαη επηπρώο θιείλεη κε 

ρεηξνθξόηεκα…  

 ηαπξνύια Μνπκηδόγινπ- Μηραήι Μνπκηδόγινπ  

 

 

 

 

 

 

Δπραξηζηνύκε:  

Σν Γήκν Κεξαηζηλίνπ- Γξαπεηζώλαο γηα ηελ παξαρώξεζε 

ηνπ ζεάηξνπ. Σε ζρνιηθή επηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο θαη ηελ θ. 

Δ. Καπεηαλίδνπ. Σνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο, ηνλ θ. Ν. 

Λώιν, θαζεγεηή θαιιηηερληθώλ  θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο καο. 

Όινπο εζάο, ηνπο ζεαηέο θαη θίινπο, πνπ ζηεξίδεηε κε ηελ 

παξνπζία ζαο θάζε καο πξνζπάζεηα. 

 

 

       

 20 ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ  

1995-1996 «Ζ βεγγέξα», Ζιίαο Καπεηαλάθεο 

1996-1997 «Φνλ Γεκεηξάθεο», Γεκήηξεο Φαζάο 

1997-1998 «Ο κάγνο ηνπ Οδ», Frank Baum 

1999-2000 «Σν όλεηξν ηνπ ζθηάρηξνπ», Δπγέληνο 

Σξηβηδάο 

2001-2002 «Ο Δπηζεσξεηήο έξρεηαη», Σδνλ Πξίζιεϋ  

2002-2003 «Καηά θαληαζίαλ αζζελήο», Μνιηέξνο 

2004-2005 «Οδπζζεβάρ», Ξέληα Καινγεξνπνύινπ  

2007-2008 «Σν ζθιαβί», Ξέληα Καινγεξνπνύινπ 

2008-2009 «Ζ πηλαθνζήθε ησλ ειηζίσλ», Νίθνο 

Σζηθόξνο  

«Ζ θπξά ησλ ακπειηώλ», Γηάλλεο Ρίηζνο, 

Αθηέξσκα ζηνλ πνηεηή 

2009-2010 «νιαζί», Μνπζηθό παξακύζη, 

Παξαγγειία ηνπ Μεγάξνπ Μνπζηθήο 

Αζελώλ 

2010-2011 «Σν άγαικα πνπ θξύσλε», Υξήζηνο 

Μπνπιώηεο 

2011-2012 «Ζ σξαία ζπκσκέλε», Λέλα Ληβάλε 

«Υξπζό γεξάλη η’ νπξαλνύ», Αθηέξσκα 

ζηνλ πνηεηή Οδπζζέα Διύηε 

2012-2013 «Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη», Γηνλύζηνο 

νισκόο, Αθηέξσκα ζηνλ πνηεηή   

2014-2015 «Οη ειίζηνη», Νει άηκνλ  

 

 

 

 

 

 

 

Λίγα λόγια για το έργο 

Έλαο δξάθνο-θόβεηξν, έλαο παξάηνικνο ηππόηεο, έλα 

θνξίηζη πνπ πξέπεη λα ζσζεί. Μηα νιόθιεξε πόιε ηξέκεη ην 

Γξάθν, πνπ έρεη παξακνξθώζεη ηε ζθέςε ησλ θαηνίθσλ. 

Άλζξσπνη πνπ θνβνύληαη, πνπ δελ αλαιακβάλνπλ 

πξσηνβνπιίεο, πνπ επαλαπαύνληαη ζηελ εζπρία ηνπο. 

Μπνξεί θάπνηνο λα ηνπο ζώζεη; Αλ λαη, κε πνην ηξόπν; 

Σειηθά πξόθεηηαη γηα παξακύζη; Σε ζθπηάιε παίξλεη ε 

πξαγκαηηθόηεηα. 

 



Τα πρόσωπα τοσ έργοσ 

Γξάθνη: νθία Νηνύλε 

  Μηραήι Μνπκηδόγινπ 

  Ησζήθ Κνπθνπξάθεο 

Λαλζειόηνο: Βηβηάλλα Παπαδνπνύινπ 

Καξινκάγλνο: Παύινο Οξθαλίδεο 

Έιζα: Άλλα- Μαξία Κνζθηλά 

Γήκαξρνο: Δπγελία Παπαγεσξγίνπ 

Υέλξπ:  Υαξά Μπξνηδάθε 

Γάηεο: Μαξία Καλάξε 

  ηέιια- Ρέα Μαηζάη 

Τθάληξεο: Κσλζηαληίλα Κνθθαιίδνπ 

  Μαγδαιελή Αιεμαλδξίδε 

Καπειάο: Καηεξίλα Φνύηζνπ 

Καηαζθεπαζηήο  

κνπζηθώλ νξγάλσλ: Υάξεο Καιαηδήο 

ηδεξνπξγόο: Θαλάζεο Αζαλαζόπνπινο 

Φύιαθαο: Φάλεο Μνύιεο 

Φηιελάδεο: Αζελά Θαλάζε 

  Γεσξγία Νηθνινπνύινπ 

   ηαπξνύια Μνπκηδόγινπ 

Δθθσλήηξηα:  Βαιαληνύια Αζαλαζνπνύινπ 

Γπλαίθα: ηαπξνύια Μνπκηδόγινπ 

Παηδί: Νηθνιέηα Καλάξε 

 

Μετάυραση: Κ. Αγγειάθε- Rooke 

Αθνύγεηαη ερνγξαθεκέλν απόζπαζκα ηνπ Μάλνπ 

Υαηδεδάθη από «Σα ζρόιηα ηνπ Σξίηνπ»   

Σσντελεστές 

Δπηκέιεηα παξάζηαζεο: Νίλα Νηθεηάθε,  

  Εσή Σζαληδαξίδνπ 

Μνπζηθή: Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο 

θεληθά: Δβειίλα Καξαθώζηα 

  Φάλεο Μνύιεο 

Φσηηζκνί: Αζηέξεο Καξαθώζηαο 

Κηζάξα:     ηάζεο Σζαληδαξίδεο 

ρεδηαζκόο πξνγξάκκαηνο, 

αθίζαο, νπηηθά εθέ: Δβειίλα Καξαθώζηα 

Υεηξηζκόο βηληενπξνβνιέα: Αλαζηαζία Θενραξίδε- 

                                              Κσλζηαληηλίδε  

 

Ο σσγγραυέας τοσ έργοσ:  

Ο Γεβγθέλη βαξηο γελληέηαη ην 1897 ζε κηα επαξρηαθή πόιε 

ηεο Ρσζίαο. Σν 1920 πεγαίλεη ζηελ Πεηξνύπνιε θαη γίλεηαη 

εζνπνηόο. Πέληε ρξόληα αξγόηεξα εγθαηαιείπεη ηε ζθελή γηα 

λα   αζρνιεζεί κε ην γξάςηκν. Γξάθεη παηδηθέο ηζηνξίεο, 

ζεαηξηθά έξγα θαη ζελάξηα. Σα ζεκαληηθόηεξα από ηα 

ζεαηξηθά ηνπ έξγα είλαη: «  Ο γπκλόο βαζηιηάο», «Ζ ζθηά», 

«Ο δξάθνο», πνπ είλαη θαη ην πην γλσζηό, κε εθδόζεηο θαη 

παξαζηάζεηο ζε πνιιέο ρώξεο. Ο βαξηο πεζαίλεη ην 1958.  

Και έζησαν αστοί καλά… 

Σα παηδηά είλαη απηά πνπ ζην ππελζπκίδνπλ: Ση 

ζεαηξηθό ζα θάλνπκε θέηνο; Πόηε ζα καδεπηεί ε ζεαηξηθή 

νκάδα; Μέρξη πνπ αλαθνηλώζεθε από ηηο ζπλαδέιθνπο Εσή 

Σζαληδαξίδνπ θαη Νίλα Νηθεηάθε «αύξην Παξαζθεπή ώξα 

ζεάηξνπ … θαη ίζσο λα θέξνπκε ηα πάλσ θάησ». Καη ην 

καγεπηηθό ηαμίδη μεθίλεζε γηα κία αθόκα θνξά, γηα εηθνζηή 

θνξά ζην ζρνιείν καο. αο επρόκαζηε θαιή ζέαζε. 

Ηνξδάλεο Μαπξνπδήο- Γηεπζπληήο, Μαζεκαηηθόο 

 

Καξάβη θαξαβάθη γεκάην εηθόλεο, δσληάληα, 

θξέζθν αέξα . Σαμίδη πάληα δεκηνπξγηθό, κε πιήξσκα γεξό, 

θσπειάηεο λένπο. Απόδξαζε ςπρήο, παηρλίδηζκα νλείξνπ. 

Κη όηαλ ην θηάζηκν ινμνθνηηά ην δξάθν κέζα καο, γίλεηαη 

άλνημε, ππόζρεζε ειπίδαο.  

Εσή Σζαληδαξίδνπ- Φηιόινγνο 

 

Ο ζπγγξαθέαο Δ. βαξηο, ζην ζεαηξηθό ηνπ έξγν 

«Ο Γξάθνο», ρξεζηκνπνηεί κε αιιεγνξηθό ηξόπν ζηνηρεία 

παξακπζηνύ γηα λα ζρνιηάζεη ηελ παληόο ηύπνπ εμνπζία. Σα 

παηδηά ηεο ζεαηξηθήο καο νκάδαο ¨αγσλίδνληαη¨ λα 

αλαθαιύςνπκε ηνλ θξπκκέλν καο ηππόηε «Λαλζειόην», 

ώζηε λα ζθνηώζνπκε ην δξάθν, ηνλ δξάθν πνπ βξίζθεηαη 

κέζα καο!!! Θα ηα θαηαθέξνπλ άξαγε;  

 Νίλα Νηθεηάθε- Μαζεκαηηθόο 

 

    Κη έγξαςε ν πνηεηήο Νηθεθόξνο Βξεηηάθνο: «ην ηέιεην 

ζαύκα ζα βξεηο κνλάρα κεο ζηνλ άλζξσπν: ιεπθέο εθηάζεηο 

πνπ αθηηλνβνινύλ αιεζηλά ζην ζύκπαλ θαη ππεξέρνπλ. Σν 

πην θαζαξό πξάγκα ινηπόλ ηεο δεκηνπξγίαο δελ είλαη ην 

ιπθόθσο νύηε ν νπξαλόο πνπ θαζξεθηίδεηαη κεο ζην πνηάκη, 

νύηε ν ήιηνο πάλσ ζηεο κειηάο η’ άλζε. Δίλαη ε αγάπε».  

Καη απηή κόλε, ε αγάπε, είλαη πνπ ζνπ δίλεη ηελ ειπίδα λα 

ηηλάμεηο ηα θηεξά ζνπ θαη λα πεηάμεηο ζηεο δεκηνπξγίαο ηηο 

ςειέο θπαλέο θνξθέο, όπνπ αλέζπεξν ην θσο θαη θαζαξό 

δεζηαίλεη, δσληαλεύεη, αθηηλνβνιεί ζ’ όια ηα κήθε θαη 

πιάηε ηνπ θόζκνπ. Καη είλαη ε αγάπε πνπ θηλεί ηα 

ρειηδνλίζκαηα ζηηο κπζηαγσγηθέο αίζνπζεο ησλ ζρνιείσλ 

πνπ αληηζηέθνληαη ζηα «κλεκόληα» θαη ηηο νιέζξηεο 

απνθάζεηο αλεγθέθαισλ πξαθηηθώλ. Καη είλαη απηή, ε 

αγάπε, πνπ δεκηνπξγεί ην θάιινο ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο 

ειπίδαο ζηα ζρνιεία θαη δίλεη ηελ απάληεζε ηεο θνηλσλίαο, 

πνπ αληηζηέθεηαη δεκηνπξγώληαο!  

Ηάθσβνο Κνληηόπνπινο- πλζέηεο- Μαέζηξνο 

…και εμείς καλύτερα… 

 

Αο θαληαζηνύκε ζε έλα παξακύζη θαηνίθνπο, 

πνιίηεο, απξόζσπνπο  αλζξώπνπο «ρσξίο θσλή»… 

ππνηαγκέλνπο πλεπκαηηθά, αθόκε θαη ζσκαηηθά, ζε 

εμνπζίεο αλνύζηεο-δήκαξρνο, πνπ εμππεξεηνύλ κόλν 

επηκέξνπο ζπκθέξνληα, πνπ κόλνο ζθνπόο ηνπο είλαη λα 

θηηάμνπλ πνιηηείεο κε αλζξώπνπο ρσξίο ζθέςε, ρσξίο 

πξνζσπηθόηεηα… Αλζξώπνπο ρσξίο λόεκα ύπαξμεο… Καη 

εδώ είλαη πνπ κπνξνύκε λα ζθεθηνύκε όηη «ρηίδνπκε» έλαλ 

ηέηνην θόζκν γηα εκάο θαη δελ αληηδξνύκε κε ηίπνηα θαη ζε 

ηίπνηα. Ενύκε ακέηνρνη ζε θάζε ηη πνπ καο πξνζθέξνπλ.. ή 

κάιινλ απιά ππάξρνπκε… ρσξίο ήζνο θαη αμίεο… 

Καη εδώ θάπνπ ζπλεηδεηνπνηνύκε όηη ην «παξακύζη καο» 

είλαη «ε πξαγκαηηθόηεηά καο»… ε πξαγκαηηθόηεηα, ν 

θόζκνο πνπ «πξέπεη λα αιιάμνπκε, γηα λα αιιάμνπκε» 

Δπγελία Παπαγεσξγίνπ 

Φέηνο ε ζεαηξηθή καο νκάδα αλεβάδεη ηελ 

παξάζηαζε «Ο Γξάθνο». Ζ ηζηνξία καο παξνπζηάδεη έλαλ 

δξάθν, ν νπνίνο εμνπζηάδεη κηα νιόθιεξε πόιε κε ηελ 

αλνρή ησλ πνιηηώλ ηεο κέρξη έλαο ηππόηεο λα απνθαζίζεη λα 

ηνπο ζώζεη από ηελ δπζηπρία ηνπο. Οπζηαζηηθά ην έξγν 


