
ΕΟΡΣΑΜΟ 25ης ΜΑΡΣΙΟΤ στο 2ο ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ 

 

Με αφορμι τον εορταςμό τθσ  25θσ  Μαρτίου, το 2ο γυμνάςιο Αγίασ Παραςκευισ αποφάςιςε να 

ανεβάςει μια κεατρικι παράςταςθ. Θ ιδζα ξεκίνθςε από τον μακθτι τθσ Γ  τάξθσ Γιάννθ Νάνθ, ο 

οποίοσ ζγραψε το ςενάριο και με τθν πολφτιμθ βοικεια τθσ κασ Παπαγεωργίου Αλεξάνδρασ 

ςκθνοκζτθςαν μαηί τθν παράςταςθ . 

Ο τίτλοσ τθσ παράςταςθσ ιταν: "Μια νφχτα ςτο μουςείο". 

 

Όλα διαδραματίηονται ςε ζνα μουςείο 

ςφγχρονθσ ελλθνικισ ιςτορίασ, το "μουςείο  των 

αγωνιςτϊν του 1821". ε λίγεσ ϊρεσ κα ξθμερϊςει 

και κα καταφκάςουν οι επίςθμοι, για να το 

εγκαινιάςουν με πανθγυρικό τρόπο .Σρεισ εργάτεσ 

βρίςκονται ςτο μουςείο και εξετάηουν τισ  

τελευταίεσ λεπτομζρειεσ για τθ λαμπρι τελετι. 

υηθτάνε κακϊσ εξετάηουν το χϊρο και ςτθν 

ςυνζχεια κάνουν ζνα διάλειμμα για φαγθτό…Εκεί 

που διαβάηουν τθν εφθμερίδα τουσ, τουσ παίρνει ο 

φπνοσ .Και τότε κάτι μαγικό ςυμβαίνει ςτο 

μουςείο... 



 

Σα αγάλματα ξυπνοφν και ζνα ταξίδι ςτο παρελκόν ξεκινάει 

αναπάντεχα. Σου Διάκου το μαρτφριο, του Μπότςαρθ και του Κανάρθ θ 

αποκοτιά, του Κολοκοτρϊνθ το ςτρατθγικό μυαλό και του Μακρυγιάννθ 

θ αρετι, τθσ Μπουμπουλίνασ και τθσ Μαντϊσ οι κυςίεσ αναβιϊνουν 

μπροςτά ςτα μάτια μασ. Κι ακόμαβρίςκουμε τθν ευκαιρία να 

ςυνομιλιςουμε με τισ θρωικζσ ουλιϊτιςςεσ, τισ γενναίεσ 

Μεςολογγίτιςεσ, τον χαριςματικό Καποδίςτρια και τον εκνομάρτυρα 

Ριγα.  

Είναι διπλό το χρζοσ μασ, όλων των Ελλινων, να ςκφβουμε 

τακτικά  να μελετάμε το μεγαλοφργθμα του ’21. Γιατί ζτςι και αυτοφσ 

που το ανφψωςαν τιμοφμε, αλλά και τον ίδιο μασ τον εαυτό γνωρίηουμε 

καλφτερα, αφοφ και ςτισ δικζσ μασ φλζβεσ τρζχει το ίδιο πατρογονικό  

αίμα. Γι’ αυτό το 21 είναι ακόμα το καλφτερο ςχολείο που μπορεί κανείσ να ςπουδάςει τουσ Ζλλθνεσ. 

τθν παράςταςθ αυτι ο κίαςοσ αποτελοφνταν από 17 παιδιά, μακθτζσ τθσ Γ τάξθσ. 

Με τθ ςυνδρομι του ςυλλόγου γονζων και τθσ κασ Παπαγεωργίου Αλεξάνδρασ νοικιάςτθκαν - 

δθμιουργικθκαν οι κατάλλθλεσ φορεςιζσ, που μασ ταξίδεψαν όλουσ ςε εκείνθ τθν εποχι. θμαντικι 

ωςτόςο ιταν και θ ςυμβολι των υπόλοιπων κακθγθτϊν, που επζτρεψαν ςτα παιδιά να ςυμμετζχουν 

ςτισ πρόβεσ κατά τισ διδακτικζσ ϊρεσ. 

Σο ζργο καταχειροκροτικθκε από όλουσ, μακθτζσ και κακθγθτζσ και  δεν μπορϊ να κρφψω πωσ 

τα ςχόλια ιταν πολφ κολακευτικά και ςυγκινθτικά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σα παιδιά που ςυμμετείχαν ςτθν παράςταςθ το ευχαριςτικθκαν πραγματικά και όλοι μαηί 

είχαμε μια πολφ ωραία χθμεία . Είναι κρίμα που οι γονείσ, λόγω των μζτρων κατά τθσ πανδθμίασ του 

κορονοϊοφ, δεν μπόρεςαν να δοφν και να απολαφςουν τθν παράςταςθ. 

Γιάννθσ Νάνθσ 



 

τθ κεατρικι παράςταςθ ςυμμετείχαν οι μακθτζσ: 

 

Αςθμακόπουλοσ Άγγελοσ 

Χότηα Λορζντηο 

Καραδιμοσ Θλίασ 

Νάνθσ Γιάννθσ 

Μπαρλζτθσ τζφανοσ 

κόνδρασ Λάηαροσ 

Γεωργόπουλοσ πφροσ 

Κολιηζρασ Χριςτόφοροσ 

Γλυνιαδάκθσ Θοδωρισ 

Αποςτόλου Νίκοσ 

Αργυρίου ΆνκιμοσΝτίνοσ Γιάννθσ 

καμπαρίνα Αλίκθ 

Χριςτοφλα Ερικζτθ 

Ηαρόγιαννθ Μάιρα 

Ευελπίδου Διμθτρα 

Καϊςμαρίδθ τζλλα 

Ηθςιμοποφλου Χριςτίνα 

Αγγελάκθσ Αντϊνθσ 

 

Μουσική Επιμέλεια: Ηουμπογιάννθ Βαςιλικι

 


