
  



Θεατρική Παράσταση «Βιργινία» 
 
Περίληψη 
 
Η θεατρική παράσταση του Σχολείου μας 
βασίζεται στο έργο Βιργινία του Τάσου 
Κυρτάσογλου.  Το έργο κινείται σε δύο χρόνους 
στο παρελθόν και το παρόν, δηλ. τον χρόνο της 
παράστασης που τοποθετείται στο τώρα.  Δύο 
πλούσιες και ανταγωνιστικές  οικογένειες 
κυριαρχούν σε ένα χωριό.  Η παράσταση ξεκινά  
με αναδρομή στο παρελθόν, με τους γιους των 
δύο οικογενειών τον Αλέξανδρο και τον 
Ευτύχιο να μονομαχούν για λόγους τιμής, στην 
πλατεία του χωριού.  Ο Αλέξανδρος ζητά από 
τον πιστό του φίλο Στέφανο να μεταφέρει 
μήνυμα αγάπης στην αγαπημένη του Βιργινία. 
Η Βιργινία είναι μία επαναστάτρια γυναίκα που 
αγωνίζεται για τα ίσα δικαιώματα ανδρών και 
γυναικών, για την ελευθερία και τη δικαιοσύνη.  
Η αδελφή του Αλέξανδρου η Ντορέτα 
εντάσσεται στο κίνημα των Απελευθερωτριών, 
που είναι μια γυναικεία επαναστατική 
οργάνωση με αρχηγό τη μυστηριώδη Βιργινία.   
Αυτή την οργάνωση στο τέλος θα δούμε να την 
στηρίζουν όλοι οι ήρωες του έργου.  Λίγο πριν 
το τέλος της παράστασης παρακολουθούμε μία 
ανατροπή που θα αλλάξει τις ζωές των ηρώων.   
Το έργο αν και κωμικό, θίγει διάφορα 
κοινωνικά θέματα και απορρέουν από αυτό 
διάφορα μηνύματα που αφορούν την αγάπη, 
τη δικαιοσύνη, την ελευθερία και την ισότητα.  
Στη θεατρική παράσταση συμμετέχουν 17  
μαθητές και μαθήτριες και από τις τρεις τάξεις 
του Περιφερειακού Γυμνασίου Ακακίου. 

 
 

Συμμετέχοντες μαθητές: 
 

1. Β3 Εφραίμ Πορφυρίου (Αλέξανδρος) 

2. Γ2 Κυριακή Πατσαλίδου   (Βιργινία)     

3. Γ3 Στεφάν Ιακώβ ( Ευτύχιος) 

4. Γ4 Νεόφυτος Ορφανός (Καραγιώργης) 

5. Α4 Χρίστος Λέφας (Στέφανος) 

6. Γ1 Ιωάννα Χαραλάμπους (μοιρολέτα 1) 

7. Α2 Κατερίνα Γεωργίου (μοιρολέτα 2) 

8. Α2 Κωνσταντίνα Πρατσή (μοιρολέτα 3) 

9. Γ4 Θάλεια Πρατσή (Νταντά) 

10. Γ2 Δροσίς Λουκά (Μαριάννα) 

11. Γ2 Άντρια Τοφιτζίκη (Ευθυμία) 

12. Γ3 Γιάννης Κορλός (Φωτάκης) 

13. Α2 Κωνσταντίνος Ζιούλης (υπηρέτης) 

14. Α2 Βίκτωρας Ιακώβ (Νοσοκόμος) 

15. Γ1 Άντρια Ευθυμίου (Τελετάρχης και Κος. 

Αλεξίου) 

16. Γ4 Ελένη Χατζηπροκόπη (Ντορέτα) 

17. Γ1 Νικολέτα Αμβροσίου (Άννα Λουίζα) 

 
 

 
Συντελεστές Θεατρικής Παράστασης:  
 
Γενική Επιμέλεια Θεατρικής Παράστασης; 

Γιώργος Παναγής Β.Δ, Φιλόλογος 

Επιλογή θεατρικού έργου, διδασκαλία και 

σκηνοθεσία :  

Σταυρούλα Κούκου Μιχαήλ, 

 Παναγιώτα Παπαθωμά Παύλου 

Σκηνικά: Γιώργος Γαβριήλ Διευθυντής, 

 Γιώργος Μιχαήλ καθηγητής τέχνης 

Μουσική επένδυση: Δέσποινα Καραμάνου 

Τεχνική Υποστήριξη: Κυριάκος Ρουσιάς 

Φιλοτέχνηση πρόσκλησης, προγράμματος, 

αφίσας: Γιώργος Γαβριήλ, Γιώργος Μιχαήλ  

Ευχαριστίες στον Σύνδεσμο Γονέων καθώς και 

στην οικογένεια Σιαμπτάνη και στη μαθήτρια 

Αιμιλιανή Σιαμπτάνη Γ3, για την ευγενική 

προσφορά τους. 

 

 

 



 

 

 

 

Φωτογραφικά στιγμιότυπα από την θεατρική παράσταση μπορείτε να δείτε κάνοντας κλικ στην πιο κάτω εικόνα 

https://myalbum.com/album/UtB2KSgatdtKEC/

