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           41 χρόνια μετά, σε μια εποχή ανατροπών και μεγάλης ρευστότητας θέλοντας 

να αποδώσουμε τιμή σε εκείνους που αγωνίστηκαν για αξίες και ιδανικά, αλλά 

κυρίως θέλοντας να υπογραμμίσουμε πόσο επιτακτική ανάγκη είναι και σήμερα να τα 

προασπίσουμε, θελήσαμε να τα αναδείξουμε με τρόπο βιωματικό. 

Ενθουσιαστήκαμε λοιπόν, όταν βρήκαμε αυτόν τον ωραίο συνδυασμό αφήγησης – 

θεατρικού δρώμενου σε κείμενα του δασκάλου Θωμά Μενεξέ με τίτλο ‘’Εμένα με 

νοιάζει’’. Μια αφήγηση των γεγονότων από τις παραμονές του πραξικοπήματος 

μέχρι την πτώση της χούντας, που όμως διακόπτεται από πέντε πράξεις θεατρικού 

δρώμενου. 

Ξεκινά με μια συνηθισμένη μέρα (20 Απριλίου 1973) μιας Ελληνικής οικογένειας 

του κ. Βαγγέλη , της κ. Αφροδίτης και των φίλων τους που φοβούνται και 

προβληματίζονται για το μέχρι πότε θα κρατήσει η Δημοκρατία στη χώρα λόγω των 

πολιτικών εξελίξεων της εποχής. Τα γεγονότα της επόμενης μέρας (21 Απριλίου 

1973) έρχονται να επιβεβαιώσουν τις ανησυχίες και τους φόβους τους. Η 

Δημοκρατία καταλύεται. 

Η δικτατορία επιβάλλεται. Κρατά 7 ολόκληρα χρόνια. Η χώρα στενάζει κάτω από 

τον ζυγό της χούντας των συνταγματαρχών. Ο λαός υποφέρει. Όποιος αντιδρά 

φυλακίζεται, βασανίζεται, σκοτώνεται ….. Ο κος Βαγγέλης πιστεύει ότι όλα αυτά που 

συμβαίνουν στη χώρα δεν αφορούν αυτόν και την οικογένειά του. Αφού αυτός δεν 

πειράζει κανέναν δεν έχει να φοβάται τίποτα απ’ όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω 

του. Μέχρι … που ανακαλύπτει ότι τα ίδια του τα παιδιά συμμετέχουν στα γεγονότα 

του Πολυτεχνείου… Έτσι λοιπόν πείθεται ότι δεν πρέπει να λέει ‘’εμένα δεν με 

νοιάζει για ό,τι γίνεται γύρω μου’’. Πρέπει να λέει ‘’Εμένα με νοιάζει’’ και να παλεύει 

για να αλλάξει ό,τι τον υπονομεύει ως άνθρωπο. 

Ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας λιγότερος από ένα μήνα. Οι απαιτήσεις 

μεγάλες. Θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε; Ήταν για μας μια πρόκληση. 

Αποφασίσαμε παιδιά και καθηγητές να απαντήσουμε στην πρόκληση αυτή. Βάλαμε τα 

δυνατά μας και τα καταφέραμε…Ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ στους 

μαθητές μας, που δεν το έβαλαν κάτω. Πίστεψαν στην προσπάθειά μας, την 

αγάπησαν και παρά τις πολλές υποχρεώσεις τους την πλαισίωσαν με μεγάλο μεράκι. 

 

Θεατρική Παράσταση “ Εμένα με Νοιάζει” 

Του δασκάλου Θωμά Μενεξέ 

Έναρξη γιορτής: Φούκα Ευθυμία Β2 

Αφηγητές: Καλλίλας Μανώλης Γ1, Μαυράκη Ευγενία Γ2, Τσόμπε Ελπίδα Γ2, 

Μπούρα Ρέα Γ2, Κουρπά Μαριάννα  Γ3, Ξηραδάκη Ιωάννα Γ2, Μαργέτου Εύα Γ1, 

Κωνσταντάρα Πόπη Γ1. 



Ηθοποιοί 

Αφροδίτη: Μπλάνα Γρηγορία Γ2 

Βαγγέλης: Καφαντάρης Ιωάννης Γ3 

Παναγιώτης: Ζυγιώτης Δημήτρης Γ1 

Πέτρος: Παπαγεωργίου Κυριάκος Γ2 

‘Ελλη : Μαρκαντωνάκη Δανάη Γ2  

Αντρέας: Κυριακίδης Κωνσταντίνος Γ3 

Μυρτώ: Ασκούνη Μαρία Γ1 

Τεχνική Υποστήριξη: Αποστολόπουλος Δημήτρης  Γ3, Μαραγκάκης Γιάννης  Γ3, 

Αρχοντής Παναγιώτης  Γ3, Πλούμπης Λουκάς  Γ2 

Επιμέλεια Θεατρικής Παράστασης: Πολυχρονιάδου Πετρούλα, Τσινόγλου Μαρία. 

Τεχνική Επιμέλεια: Κατσουρός Δημήτριος, Μακρίδης Γιώργος, Βουρλούμης Βασίλης. 

Επιμέλεια Σκηνικών: Ξάνθος Ευτύχης 

Επιμέλεια προγράμματος: Μιχόπουλος Παναγιώτης Γ4 

 

 





 


