
«Είμαστε απ’ την ύλη που’ ναι φτιαγμένα τα όνειρα ¶ και τη ζωούλα 
μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.» 

 

Έ να παραμυθόδραμα, η πεμπτουσία ενός θεατρανθρώπου που δεν έχει να 
δημιουργήσει τίποτε άλλο πια, φτάνει  ακέριο στον χρόνο ολοκληρώνο-

ντας τον κύκλο μέσα από την πάλη του νου και της ύλης. Μια τελευταία πάλη 
που αναγνωρίζει πως οι άνθρωποι είναι πετούμενοι ίσκιοι, φαντάσματα ενός 
κόσμου ονειρικού ή πραγματικού, χθεσινού μα και μελλούμενου. Η Τρικυμία 
είναι το ύστατο «χαίρε» στη μαγεία  της φευγαλέας φύσης του ανθρώπου. 
Είναι ένας ύμνος στην απελευθέρωση, που οδηγεί τον Πρόσπερο-ποιητή μα 
και τους ήρωες, καθέναν χωριστά κι όλους μαζί, στη μεγάλη αποκάλυψη του 
ιδανικού, της τέλειας ωριμότητας, του ίδιου του εαυτού μας. 

Ο ι μικροί μας θεατρίνοι, με την καθοδήγηση της θεατρολόγου μας κ. Χρύ-
σας Μιχαλακίδη, θα μας ταξιδέψουν, ως  άλλοι ναυαγοί της Τρικυμίας, σ’ 

ένα νησί - τόπο δοκιμασιών για ν’ ανακαλύψουμε έναν άλλο Σαίξπηρ. Μαζί 
τους θα γυρέψουμε μέσα απ’ τα είδωλα και τα πρόσωπα την κατανόηση και τη 
συγχώρεση, τη δύναμη της εξουσίας και τη διαφορετικότητα, τη φιλία και την 
προδοσία. Ας τους απολαύσουμε! 

 

ΤΟ Διοικητικό Συμβούλιο 

 
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Μαθητών  

5ου Δημοτικού Σχολείου Πετρούπολης 

Email: 5dimpetroupolis@gmail.com  

http://5dimpetroupolis.wordpress.com  

https://www.facebook.com/5dimpetroupolis/ 

Ηχοληψία: Τρίγκας Νίκος 



Διανομή (με σειρά εμφάνισης) 

 

Καπετάνιος / Κάλιμπαν: Άγγελος Μάκος 

Λοστρόμος / Πνεύμα : Έλενα Μιχαηλίδου 

Γκονζάλο: Απόλλων Φώης 

Αλόνσο: Ιωάννα Αλεξανδρή 

Φερντινάντο: Γιώργο Λέντζος 

Αντόνιο: Δημήτρης Μπακόλας 

Σεμπάστιαν: Γιάννης Τζήκας 

Αντριάνο: Ναταλία Γεωργίου 

Φραντσίσκο: Ιωάννα – Παυλίνα Τσίτσου 

Πρόσπερο: Σαββίνα Σφικτού 

Μιράντα: Μυρτώ Μπακόλα 

Φιλομήλα: Ιωάννα Γκουρβέλου 

Άριελ: Αγγελική Χαρτουλάρη 

Ίριδα: Δροσούλα Μιχαλοπούλου 

Ήρα: Όλγα Κυπαρίσση 

Δήμητρα: Κωνσταντίνα Νικολετοπούλου 

Πνεύμα 1: Φωτεινή Σκάρπα 

Πνεύμα 2: Αλεξάνδρα Κουτσιλιανού 

Πνεύμα 3 / Ναύτης: Αγγελική Σχοινά 

Πνεύμα 4 / Ναύτης: Μαρία Σταύρου 

Πνεύμα 5: Βάλια Παπαθανασίου 

Τρίνκουλο: Βασιλική Μουστάκα 

Στέφανο: Μαριάννα Κατσικογιάννη 
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