
Γενικό Λύκειο Παραβόλας

Η Θεατρική Ομάδα και η Εκπαιδευτική Κοινότητα 
του Γενικού Λυκείου Παραβόλας

σας καλωσορίζουν στην παρουσίαση της θεατρικής παράστασης 

«Οι ηλίθιοι»
τ ο υ  Ν η λ  Σ ά ι μ ο ν  

στο πλαίσιο του 8ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου

Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου

Τετάρτη, 5 Απριλίου 2017
Ώρα:  20:00Υπό την αιγίδα του Δήμου Αγρινίου 

και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Σχεδίαση σκίτσου: Ντανιέλα Tζίκα, Β2
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«Αν μάθαινα τι πάει να πει έρωτας,
έστω για μια μέρα,

θ’ άντεχα χιλιάδες κατάρες…»

Η ηλιθιότητα είναι απόρροια
του φόβου, της ενοχής 

και της υποταγής 
σε κάποιον «τύραννο» 

και σε κυριεύει μόνο
άμα το θελήσεις.



Λίγα λόγια για το έργο

Σε ένα απομακρυσμένο χωριό της Ουκρανίας φτάνει ένας ρομαντικός 
νέος δάσκαλος για να διδάξει. Γρήγορα όμως ανακαλύπτει πως δύο αιώνες 
πριν ένας κόμης έριξε μια κατάρα στο χωριό: όλοι οι κάτοικοι να 
γεννιούνται και να πεθαίνουν ηλίθιοι!

Ο δάσκαλος θα πέσει θύμα της κατάρας, αν δεν καταφέρει σε διάστημα 
είκοσι τεσσάρων ωρών να εκπαιδεύσει τη Σοφία Ζουμπρίτσκι, κόρη του 
νέου του εργοδότη.

Εκκεντρικές προσωπικότητες του χωριού ξεδιπλώνουν ακόμη τη δική 
τους ηλιθιότητα προκαλώντας αυθόρμητο γέλιο.  Είναι όμως και εκείνοι οι 
άνθρωποι που μας οδηγούν σε περίσκεψη για την ανθρώπινη 
ιδιοσυγκρασία.
  
Δε μένει παρά να μάθουμε την αιτία της τρομερής κατάρας και αν αυτή θα 
συνεχίσει να επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από τα κεφάλια των 
κατοίκων του Κουλιέντσικοφ.
 

Η θεατρική ομάδα του σχολείου μας κάνοντας πράξη τη ρήση του 
Κάρολου Κουν "Κάνουμε θέατρο για την ψυχή μας", επιχειρεί να αναδείξει 
ένα ακανθώδες, διαχρονικό θέμα, όπως αυτό της χειραγώγησης της 
γνώσης  και της καλλιέργειας των ανθρώπων από τους φορείς εξουσίας. 
 
Η «κατάρα» μπορεί βέβαια να λυθεί! Αρκεί οι νέες ιδέες και ο έρωτας να 
ασκήσουν ενεργό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου και κυρίως του νέου!

Ε μ ψ υ χ ω τ έ ς  τ η ς  π α ρ ά σ τ α σ η ς

Καλογεράς Παύλος

Καπότη Ζωή

Καλαμπαλίκης Γεώργιος

Η  θ ε α τ ρ ι κ ή  ο μ ά δ α

 Γιώργος Τσούκας:    Λέων Στεφάνοβιτς-Τολτσίνσκι

 Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος:   Σνέτσκυ 

 Κωνσταντίνος Μυζήθρας:    Δικαστής 

 Μαρία Στρεμμένου:    Σλοβίτσκα 

 Αλεξάνδρα Ταράτσα:    Μίσκιν 

 Μαρία Κόκκαλη:     Γιέντσνα 

 Δημήτρης Σαμψώνας:    Δόκτωρ Ζουμπρίτσκι 

 Βάσια Ψιλού:     Λένυα Ζουμπρίτσκι 

 Σέρτζιο Μούτσα:     Κόμης Γιουσέκεβιτς 

 Χρύσα Τσάπαλου:    Σοφία Ζουμπρίτσκι

 

Ευχαριστούμε για την υποστήριξη τους μαθητές:

 Θεοδώρα Καμζέλα                          Νικόλαο Καραγιώργο

 Παναγιώτη Καψάλη                        Παυλίνα Λαμπροκωστοπούλου

                          Ντανιέλα Τζίκα 

• Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον ερασιτέχνη ηθοποιό και σκηνοθέτη Σελιμά 

Κωνσταντίνο για την ουσιαστική βοήθειά του τόσο στη σκηνοθεσία όσο και σε 

κάθε καλλιτεχνική απαίτηση για την ολοκλήρωση της παράστασης.

• Ευχαριστούμε τον Πολιτιστικό και Μορφωτικό Σύλλογο Παραβόλας για την 

αμέριστη συμπαράστασή του.

Σχεδίαση σκίτσου: Μυζήθρας Κωνσταντίνος, Β2


