
ο Ηρακλής & οι άθλοι 
της ζωής μας

Από το Νοέμβρη ξεκινούν για το σχολικό έτος 2015-2016, οι παραστάσεις του «Μαύρου Θεάτρου Θεσσαλονίκης» υπό 
την αιγίδα του «Κοινωνικού Πανεπιστημίου Ενεργών Πολιτών» με τίτλο: «Ο Ηρακλής και οι άθλοι της ζωής μας» για 
παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Η διαδρομή της παράστασης
«Ο Ηρακλής και οι άθλοι της ζωής μας» είναι μια παράσταση 
πλούσια σε δράση, που εκτυλίσσεται μέσα στη μαγεία του 
Μαύρου Θεάτρου, με μια πληθώρα εντυπωσιακών οπτικών και 
ακουστικών εφέ που κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών 
σε όλη τη διάρκεια της, πέρα από τον εκπαιδευτικό της χαρακτήρα. 

Οχτώ ηθοποιοί-παιδαγωγοί υποδύονται με συνέπεια τους ρόλους 
τους.

Το έργο έχει στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά να γνωρίσουν 
τον εαυτό τους, να έρθουν σε επαφή με τα συναισθήματα τους 
και να μάθουν να τα διαχειρίζονται. Ο διαδραστικός χαρακτήρας 
του έργου τα βοηθά να ταυτιστούν με τον ήρωα, που μάχεται να 
νικήσει ό,τι κακό υπάρχει μέσα του και γύρω του. 

Τα πρόσωπα και οι άθλοι του έργου έχουν το δικό τους 
συμβολισμό: Ο Ηρακλής είναι ο διαχρονικά αγωνιζόμενος για την 
ευτυχία του άνθρωπος, που ανεβαίνει στο βάθρο του ήρωα μέσα 
από το ξεπέρασμα των εμποδίων που του θέτει ο Ευρυσθέας. 
Συνειδητοποιεί πως τα συναισθήματα κατωτερότητας που 
νιώθει δεν βλάπτουν μόνο τον ίδιο, αλλά και την οικογένεια του, 
την κοινωνία, και το μέλλον της ανθρωπότητας. Έτσι ξεκινά 
με το λιοντάρι της Νεμέας, τον άρρωστο εγωϊσμό του, που 
«κατασπαράζει» τον ίδιο και τους άλλους. Προχωρά στη Λερναία 
Ύδρα, το τέρας των εξαρτήσεων του, που τον εξουσιάζουν 
και τον καθηλώνουν σε μια μίζερη ζωή. Kαι περνά σε επόμενες 
μάχες αυτογνωσίας, μάχες που τον απελευθερώνουν και τον 
εξανθρωπίζουν.

Η συνέχεια
Στο τέλος της παράστασης θα δοθεί σε κάθε σχολείο, δωρεάν, 
εκπαιδευτικό υλικό, στηριγμένο στα μηνύματα του έργου για 
προαιρετική εφαρμογή, με θέμα «Γνωρίζω τον εαυτό μου» 
και ένα πρόγραμμα «Ηρεμίας και χαλάρωσης για παιδιά» 
και ευελπιστούμε να γίνει χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του 
εκπαιδευτικού.

Συντελεστές παράστασης
Σενάριο, Σκηνοθεσία, Σκηνογραφία
Φώτης Σαφούρης 

Ερμηνείες ρόλων στο ηχητικό
Θέμης Δούκας, Τάσος Σαλονικίδης,  
Αριάδνη Σκυριανίδου, Χριστίνα Πεχλιβάνη

Εμψυχωτές
Νικολέττα Ηλιάδου, Στεφανία Κουκουνά, Αλεξάνδρα Τερζή, 
Γιάννης Καπανταΐδης, Σίσσυ Βαμπίρη, Ειρήνη Χριστοφορίδου, 
Γιάννης Παπαχέλας, Ευδοκία Καραμήτρου

Πρόγραμμα παραστάσεων
Δημοτικό Θέατρο Συκεών
Από 3/11 έως και 1/12/ 2015

Θέατρο Κάππα, Περαία Θεσσαλονίκης
Από 2/12 έως 11/12/2015

Επικοινωνία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν  
για την παρακολούθηση της παράστασης με τη 
γραμματεία, κ. Φωτιάδου, τηλ. 6995 400444 
και με τον κ. Σαφούρη στο τηλ. 6973 035745 
Υπάρχει ακόμα δυνατότητα ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας στο email
koinonikopanep@gmail.com 

και στη σελίδα του Κοινωνικού Πανεπιστημίου 
http://www.koinonikopanep.com


