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 Μαθηηικό Φεζηιβάλ Θεάηπος Γήμος Αγπινίος 

 

Γηα κία αθόκε ρξνληά ην Γεληθό Λύθεην Παξαβόιαο ζπκκεηέρεη ζην Μαζεηηθό 

Φεζηηβάι Θεάηξνπ πνπ ζπλδηνξγαλώλνπλ ν Γήκνο Αγξηλίνπ θαη ε Γηεύζπλζε 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ λνκνύ Αηηωιναθαξλαλίαο. 

Σν έξγν ζα παξνπζηαζηεί ην άββαην 4 Απξηιίνπ 2015ζην ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ Αγξηλίνπ 

ζηηο 8 κ.κ. 

 Η ζεαηξηθή παξάζηαζε πνπ ζα παξνπζηάζεη είλαη ζύλζεζε δύν έξγωλ ηνπ 

γλωζηνύ θνκηθνγξάθνπ ΑΡΚΑ:  «Βηνινγηθόο Μεηαλάζηεο…κε Δρζξνύο εμ’ 

αίκαηνο». 

Λίγα ιόγηα γηα ηελ ππόζεζε ηνπ έξγνπ: 

ε ένα γκπάθιηι κάποιορ ανώνςμορ έγπατε:  Ραηζιζμόρ:   Ο 

πολιηιζμόρ ηυν ηλιθίυν. 

Σν έξγν εμειίζζεηαη ζην εζωηεξηθό ελόο αλζξώπηλνπ νξγαληζκνύ κεηά από έλα 

ηξνραίν αηύρεκα. Ο Δγθέθαινο βξίζθεηαη ζε θώκα θαΓη ηα ππόινηπα όξγαλα 

(δωηηθά θαη κε, ρηππεκέλα ή όρη) θαλνλίδνπλ λα ζπλαληεζνύλ γηα λα εθηηκήζνπλ ην 

πόζν άζρεκε είλαη ε θαηάζηαζε. 

ηοςρ εσθπούρ εξ’ αίμαηορ έρνπκε ωο θεληξηθό άμνλα ηε δηρόλνηα θαη πνύ 

κπνξεί απηή λα νδεγήζεη. Τπάξρνπλ ίληξηγθεο, δνινπινθίεο, αληαξζίεο, πηζώπιαηα 

καραηξώκαηα θαη πιεθηάλεο κεηαμύ ηωλ νξγάλωλ ελόο αλζξωπίλνπ ζώκαηνο. 

ζα δνύκε ινηπόλ εδώ εθείλν ην λεθξό πνπ, εμπθαίλνληαο δνινπινθίεο εηο βάξνο 

ηνπ Λεπηνύ θαη  ηνπ Παρένο εληέξνπ, θαηάθεξε λα απνδξάζεη από ην ζώκα ελόο 

καθαξίηε πξνζδνθώληαο ηε κεηακόζρεπζή ηνπ ζε λέν, πγηή νξγαληζκό;  

Αςηό ηο νεθπό ζςνανηούμε ηώπα να παλεύει για ηην ενζυμάηυζή ηος ζε 

μια «κοινυνία», ζςνηηπηηική και ξενοθοβική... Μεηανάζηηρ ζ' έναν 

οπγανυμένο, εσθπικό οπγανιζμό, συπίρ ζςμμάσοςρ και συπίρ δικαιώμαηα. 

ηον βιολογικό μεηανάζηη ηο έπγο εθηπιίζζεηαη ζηα ζπιάρλα καο θη εκείο δελ 

έρνπκε ηδέα. ρέζεηο γελληνύληαη, ίληξηγθεο δηαπιέθνληαη, θηιίεο θαη έρζξεο 

αλαπηύζζνληαη, νη ακθηζβεηίεο ηνπ «ζπζηήκαηνο» αληηπαξαηίζεληαη κε ηνπο 



νπηνπηζηέο «ελωηηθνύο», ελώ ιίγν παξαπέξα ανώηεπερ δςνάμειρ θαηεξγάδνληαη ηα 

δικά ηοςρ νιέζξηα ζρέδηα ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ην ηέινο δελ ην ειέγρεη θαλείο. 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου και τησ  
Διεύθυνςησ Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ Νομού Αιτωλοακαρνανίασ 

 

Γενικό Λύκειο Παραβόλας 

«Βιολογικός μετανάστης  
  με … Εχθρούς εξ’ αίματος» 

Μονόπρακτα του Αρκά 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66οο  ΜΜααθθηηττιικκόό  ΦΦεεσσττιιββάάλλ  ΘΘεεάάττρροουυ  ΔΔήήμμοουυ  ΑΑγγρριιννίίοουυ  

ΔΔηημμοοττιικκόό  ΘΘέέααττρροο  ΑΑγγρριιννίίοουυ  

Σάββατο, 04 Απριλίου 2015 

Ώρα: 20:00 

 

ΠΑΥΤ ΕΝΣΕΡΟ:  

Αοηό μαξ έπεη θάεη εδώ μέζα: μ 

ακηαγωκηζμόξ!... Δε δίκμομε δεθάνα πμο 

μ μνγακηζμόξ θαηαννέεη. Γηαηί θαηαννέεη; 

Έπεη παζεί ε ηζμννμπία, ε ανμμκία! 

ΤΚΩΣΙ:  

Δεκ είκαη βιάθεξ, είκαη 

θακαηηθμί! Ο θακαηηζμόξ, 

Υμιή, είκαη θμκηόθζαιμμξ. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Λίγα λόγια για ηξ έογξ… 
 

ε έμαμ αμθοώπιμξ ξογαμιζμό 

Ο Εγθέθαιμξ μεζμθμπάεη θαη δεμημονγεί πνμβιήμαηα…  

ηημ εμηαηική μεηά από έμα αηύςημα 

Σμ Λεπηό θαη ημ Παπύ Έκηενμ απαηημύκ ιίγμ ζεβαζμό               

από ηα «εογεκή» όνγακα… 

Καηόπιμ 

Σμ Ανηζηενό Νεθνό μεηαμμζπεύεηαη ζε άιιμ μνγακηζμό, 

αιιά μ πιήκαξ ημ ζεωνεί ακεπηζύμεημ μεηακάζηε… 

Σμ οθώηη θαη ε Υμιή πνμβιεμαηίδμκηαη θαη ακεζοπμύκ…  

Πμύ ζα θαηαιήλεη μ αημμηθηζμόξ θαη ε λεκμθμβία; 

Ση πενηζώνηα ζοκύπανλεξ θαη επηβίωζεξ δηαγνάθμκηαη μέζα     

ζε αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ; 

Ο γμτζηόπ για ηξ βιηοιξλικό ηξρ ςιξύμξο, ΑΡΚΑ, μαπ δίμει μια 

ιδέα για ηξ ηι «μέλλει γεμέζθαι» αμ… 

οκηειεζηέξ 

Εμσρςτηέπ ηηπ παοάζηαζηπ: 

Λύνα Κωκζηακηίκα:   Δηδαζθαιία Πανάζηαζεξ – Καζμδήγεζε 

Καιμγενάξ Παύιμξ:  Γεκηθή Τπμζηήνηλε - ομπανάζηαζε 

Καιαμπαιίθεξ Γεώνγημξ:  Μμοζηθή Επημέιεηα 

Αζακαζίμο Αγγειηθή:  θεκηθά - Κμζημύμηα: 

 

Παίομξρμ μέοξπ ξι μαθηηέπ: 

Καμδέιαξ Γεώνγημξ: οθώηη 

Κμμπμημύ Ακαζηαζία: Νεθνό 

Λέθθα Αγγειηθή:  Υμιή 

Μαμαζμύια Μανία:  Λεπηό Έκηενμ 

Μπιέηζα Μανία:  Παπύ Έκηενμ 

Πακαγηωημπμύιμο Ειέκε: πιήκα 

Κμοθμονάβα Γεωνγία: Νμζμθόμα 

Κωκζηακηίκμο Ραθαέια: Νμζμθόμα 

αβειώκαξ πνήζημξ: Γηαηνόξ 

 

Ερςαοιζηξύμε για ηημ ρπξζηήοινη ηξρπ μαθηηέπ: 

Ζήζε Αηθαηενίκε    μνμβόξ Πέηννμξ  

Κωζημπμύιμο Ξακζή    Σζμιάθεξ Δεμήηνημξ 

Πακαγηωημπμύιμο Αιελάκδνα 

 

Πρόςκληςη  
Το Γενικό Λύκειο Παραβόλασ 

ςασ προςκαλεί 

ςτη μαθητική θεατρική παράςταςη 

«Βιολογικόσ μετανάςτησ με … Εχθρούσ εξ’ αίματοσ» 

που θα πραγματοποιηθεί ςτο ΔΗ. ΠΕ. ΘΕ. Αγρινίου  

το Σάββατο, 4 Απριλίου 2015 ςτισ 8 μ. μ. 

Η παρουςία ςασ θα μασ τιμήςει ιδιαίτερα 

 


