


         Πρόγραμμα 
Εισαγωγή: Πάτσιου  Αναστασία 
Δραματοποιημένα ποιήματα: 
1) «Καντάτα»( ανάγνωση: Γκουτζιαμάνη Γιάννα)
2) «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας»
Μουσική :voice ensemble της musicart-Νέο Ωδείο Κοζάνης. 
Τεχνική υποστήριξη ήχου: Μόμτσιος Νίκος 
Σκηνικά: Λιάκος Νίκος 

    Καραγιάννης Δημήτρης 
        ΔΗΠΕΘΕ 

Κοστούμια: ΔΗΠΕΘΕ και η ομάδα 
Φωτισμός: Ζάχος Παναγιώτης 
Γενική επιμέλεια :Γκουτζιαμάνη Γιάννα 
Μοto 
«Κράταγα τα χέρια  σου και έτσι είχε πάντοτε η ζωή ουρανό κι 
εμπιστοσύνη» 
« Εμείς μπορούμε ν’ αγαπάμε και να χωρίζουμε, αυτό δεν μπορεί 
κανείς να μας το πάρει» 

        Η ομάδα 
Αγραφιώτης Μάριος 
Ευρενιάδου Μαρία 
Ζαχαράκη Μαίρη     
Ζάχος Παναγιώτης  
Καραγιάννης Δημήτρης      
Καραθάνος Γιώργος          
Κότση Κοσμάς 
Κότση Αννα Μαρία        
Λιάκος Νίκος  
 Μολιαννάκη Δώρα 
 Μπιλιώνης Γιώργος  
 Μπύρτα  Αργυρώ 
Σιδέρης Στέργιος   ΤΕΙ  
Σταμάκου Φαίη 
Σταμάκου Σοφία        



Τζιούτζιου  Ιωάννα     
Τριανταφύλλου Μαρία  
Τσατσιάδη Ζωή 
Χατζηκώστας Σάββας 
Χατζοπούλου Χρυσούλα  
Χριστοφορίδου Βαλάντω 



      Δελτίο τύπου 
Την Κυριακή 20-3-2016 οι « Ταξιδευτές του θεάτρου» έφτασαν στο τέλος του 
ταξιδιού « Από το κελί της φυλακής, ως το αστέρι της αγάπης». 
 Προηγήθηκαν 3 στάσεις: α) στο Καφελαφαμ στις 27-2-2016 με ανάγνωση και 
μουσική το : «Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας». 
β) στην καφετέρια «Μπλε ελάφι» στις 29-2-2016, όπου «2 λέξεις σκιαγράφησαν τα 
ποιήματα: Καντάτα και Αυτό το αστέρι είναι για όλους μας. 
γ) στην κεντρική πλατεία στις 11-3-2016, στο πνεύμα της αποκριάς: Η κ. Αξιολόγηση 
τα βαλε με την κ. Αποκριά ( κείμενα: Γκουτζιαμάνη Γιάννα). 
Στην αίθουσα τέχνης «συνομίλησαν» τα δυο ποιήματα δραματοποιημένα  και το 
voice ensemble της music art Νέο Ωδείο, με 8 μελοποιημένα ποιήματα του Τάσου 
Λειβαδίτη, συνέβαλε στην ολοκλήρωση του αφιερώματος. 
Παράλληλα επικοινώνησαν  σε υψηλό βαθμό  τα 22 παιδιά επί σκηνής με το κοινό. 
Η βραδιά είχε τη μαγεία και την κατάνυξη που αρμόζει στο λόγο του Τάσου 
Λειβαδίτη. 
 Ευχαριστώ θερμά: Τον Ταξίαρχο για την ευγενική παραχώρηση της αίθουσας 
Φίλιππος, όπου πραγματοποιήσαμε παράσταση στις 18-3-2016 για τα σχολεία της 
πόλης. 
Το ΔΗΠΕΘΕ για την παραχώρηση της αίθουσας τέχνης και τη συνδρομή στα σκηνικά 
και κοστούμια. 
Τα 2ο κ 5ο γυμνάσια, που φιλοξενούν την ομάδα . 
Τους φίλους που μας συνέδραμαν ψυχικά και ηθικά. 
Τα παιδιά της ομάδας, που απέδωσαν το άριστα των δυνατοτήτων τους, για το 
συγκεκριμένο, δύσκολο κείμενο. 
Και  το κοινό της πόλης, που μας τιμά και μας ενισχύει σταθερά. 
Εύχομαι σε όλους : Να μπορούν να κρατούν ένα χέρι, για να έχει πάντοτε η ζωή 
τους ουρανό κι εμπιστοσύνη. 
Κοζάνη 22-3-2016 

     Η υπεύθυνη της ομάδας 
       Γκουτζιαμάνη Γιάννα 

Ακολουθεί το κείμενο: « Δυο λέξεις σκιαγραφούν τα δυο ποιήματα» 
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