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Προς 

ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ της Α/ΒΑΘΜΙΑΣ 
 ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 

Ν. Τρικάλων 
Ενταύθα 

 
 

ΘΕΜΑ: Θεατρικές παραστάσεις από το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων με το 
έργο «Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη», για μαθητές της  Α/θμιας και 
Β/θμιας Εκπ/σης.  
 

Αγαπητοί Δ/ντες και Εκπαιδευτικοί 
 

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Θέατρο 
Τρικάλων, ανεβάζει και την φετινή σχολική χρονιά στην παιδική και νεανική του σκηνή 
μια παράσταση για τους μαθητές, που είναι το υπέροχο έργο του Δημήτρη Ποταμίτη  
«Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη», στην οποία συμμετέχουν επαγγελματίες 
καλλιτέχνες, ηθοποιοί και δημιουργοί. (βλέπε αναλυτικά στην επισυναπτόμενη σελίδα). 

Θα πραγματοποιηθούν οργανωμένες παραστάσεις για τους μαθητές στην 
αίθουσα του Δημοτικού Κινηματογράφου, στο Μύλο Ματσόπουλου καθημερινά τις 
πρωινές ώρες 9-11 & 11-1, από τις 28 Απριλίου και εξής. Η τιμή του εισιτηρίου είναι 
4 €.  Για πληροφορίες και για τον προγραμματισμό της παράστασης επικοινωνείτε με 
το Δημοτικό Θέατρο Τρικάλων στο τηλ. 24310 20090 κα Καραμούζη  Βικτωρία 

Σας ευχαριστούμε για την μέχρι τώρα συνεργασία. 
 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

 

 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ 
 

  



ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΘΕΑΤΡΟ  ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

«Το θέατρο για παιδιά είναι όπως το θέατρο για ενήλικες αλλά καλλίτερο» 
Κ. Στανισλάφσκι 

 

Ιστορίες του παππού Αριστοφάνη. 
 

Η παράσταση είναι βασισμένη στο έργο του Δημήτρη Ποταμίτη Ιστορίες του παππού 

Αριστοφάνη. Πρόκειται για μια σύνθεση των κωμωδιών του Αριστοφάνη Ειρήνη, Αχαρνής, 

και Πλούτος.  

Παράλληλα, μέσα από την σκηνοθετική πρόταση, γίνεται μια αναφορά στην πορεία 

της κωμωδίας και της κωμικής έκφρασης στο πέρασμα των εποχών: από την αρχαία κωμωδία 

με την έντονη εκφραστικότητα, την κυριαρχία του λόγου και τη χρήση της μάσκας, περνάμε 

στο θέατρο χαρακτήρων στον θέατρο Σκιών και το ελληνικό Καραγκιόζη, και τέλος στο 

σωματικό θέατρο και στο μπουρλέσκ με το πέρασμα στον ασπρόμαυρο βουβό 

κινηματογράφο.  

Θα έχουν έτσι την ευκαιρία οι θεατές -μαθητές να γνωρίσουν την κωμική παράδοση 

μέσα από τα κείμενα του Αριστοφάνη, αλλά και από τις διαφορετικές μορφές και εκφράσεις 

του κωμικού. 
 

Οι συντελεστές της παράστασης: 

 

Σκηνοθεσία: Στέφανος Νταλάσης 

 Κινησιολογία-βοηθός σκηνοθέτις: Πατρίτσια Λάζου 

 Ενδυματολογία: Εβελίνα Δασκαλοπούλου 

Κινηματογράφηση-προβολές: Γιάννης Φλούλης 

Οργάνωση παραγωγής: Βικτωρία Καραμούζη 

 
Ηθοποιοί: 

 
Παναγιώτης  Ζαχαρόπουλος 

Βίκυ Ιακωβάκη 

Γωγώ Κατσιανάκου 

Κώστας  Μπουραζάνας 

 Φανή Σπανού 

 Σια Φαράκη. 

 

 


