
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Σεπτέμβριος 2021 

Η ΕΛΙΖΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΑΠ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το Εργαστήρι θεάτρου Ξένια Καλογεροπούλου, με την ευγενική χορηγία του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού παρουσιάζει δωρεάν το διαδικτυακό πρόγραμμα 

εκπαιδευτικού δράματος για παιδιά δημοτικού και εφήβους με αφορμή το  κλασσικό 

θεατρικό έργο «Ελίζα» της Ξένιας Καλογεροπούλου. 

 

Το πρόγραμμα  απευθύνεται αποκλειστικά σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε πολιτιστικούς φορείς (που πραγματοποιούν 

εκπαιδευτικά προγράμματα) σε απομακρυσμένες κοινότητες και αραιοκατοικημένες 

περιοχές της Ελλάδας. 

 

Το έργο πραγματεύεται την ιστορία ενός διαφορετικού κοριτσιού που μαζί με τους 

φίλους της και ένα παπαγάλο ναυλώνει ένα πλοίο για να βρει τον αγαπημένο της. Το 

έργο, μέσα από την αφήγηση μιας συναρπαστικής περιπέτειας, πραγματεύεται θέματα 

όπως η φυσική απόσταση και η συναισθηματική εγγύτητα, ανατρέπει έμφυλα 

στερεότυπα, κοινωνικούς ρόλους, αναδεικνύει τη συντροφικότητα, τη φίλια, την 

εσωτερική δύναμη, την ελπίδα. 

Έμπειροι δάσκαλοι, εξειδικευμένοι στο εκπαιδευτικό δράμα, αξιοποιούν τις τεχνολογικές 

δυνατότητες που προσφέρει η πλατφόρμα και τις συνδυάζουν με εργαλεία του θεάτρου 

όπως τα παιχνίδια ρόλων, οι αυτοσχεδιασμοί, οι αναστοχαστικές τεχνικές, κ.α. Μέσα 

από αυτή την αλληλεπίδραση και εμβύθιση διαμορφώνεται ένα ιδιαίτερο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, που επιτρέπει σε παιδιά εκτός αστικών κέντρων από κάθε μέρος της 

Ελλάδας να ταξιδέψουν και αυτά, να εμβαθύνουν, να παίξουν, να τοποθετήσουν τον 

εαυτό τους στους ήρωες του έργου, να αναρωτηθούν, να εκφραστούν και να 

σκεφτούν, καλλιεργώντας έτσι τον κοινωνικό τους εαυτό. 

Στο τέλος του προγράμματος, η Ξένια Καλογεροπούλου, σε ολιγόλεπτο βίντεο, θα 

μοιραστεί με τα παιδιά τις δικές της σκέψεις και αναζητήσεις που την οδήγησαν στη  

συγγραφή της Ελίζας. 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΟΥ  

 ΞΕΝΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 

τηλ: 2103249829 

https://ergastiritheatroukalogeropoulou.gr/ 



 

Το πρόγραμμα απευθύνεται και μπορεί να γίνει κράτηση αποκλειστικά από 

εκπαιδευτικούς ή υπεύθυνους εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την τάξη τους ή την 

ομάδα τους. 

 

Η συνολική διάρκεια του κάθε προγράμματος θα είναι  2 ώρες.  

 

Αφού γίνει η κράτηση θα λαμβάνουν πρόσκληση για την πλατφόρμα του zoom, 

όπου οι συμμετέχοντες θα συνδέονται ατομικά σε καθορισμένη ώρα και ημέρα. 

 

 

Ήμερες και ώρες διεξαγωγής:  

Από Τετάρτη έως Παρασκευή 18.00-20.00 

Σαββατοκύριακο 11.00-13.00, 13.00-15.00 

Ο αριθμός κρατήσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.  

 

Για σχολικές κρατήσεις: 2103249829 

Δευτέρα με Παρασκευή 09:00 π.μ. έως 12:00 π.μ. 

Υπεύθυνη κρατήσεων: Αντωνία Βλάχου 

 

Σχεδιασμός: Λήδα Τουλουμακου, θεατρολόγος-ηθοποιός. 

Εφαρμογή: Λήδα Τουλουμακου, Χριστίνα Πλατανιώτη (ηθοποιός), Μάρθα 

Δροσφοριδη (παιδαγωγός). 

 

Την συνολική εποπτεία του προγράμματος την έχει η Πέγκυ Στεφανίδου, εκπαιδευτικός 

θεάτρου, MA in Drama in Education, ιδρύτρια Εργαστηρίου. 

 

Έναρξη προγράμματος: 7 Οκτωβρίου 2021. 

Λήξη: 23 Δεκεμβρίου 2021. 

 

 

 

 

 

 

Με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού 


