
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΦΤΟΥ ΚΑΙ ΒΓΑΙΝΩ!» 

Η θεατρική ομάδα «Φτου και βγαίνω!», του Παιδαγωγικού Τμήματος 

Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, ανεβάζει την θεατρική 

παράσταση Πρόβα Τσέχωφ, βασισμένη στα τρία θεατρικά μονόπρακτα 

τουΆντον Τσέχωφ, Η Επέτειος, Η Αρκούδα και Αίτηση σε γάμο, από την 

Τρίτη 16 ως και την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου, στον 10 όροφο της 

Παιδαγωγικής Σχολής, στις 19.30. 

Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Εύας Παπαγεωργίου και του Koldo 

Vio. Τα κοστούμια είναι της Αναστασίας Αστερίου (ευχαριστούμε το 

ΔΗΠΕΘΕ Βέροιας για την παραχώρηση ενός κοστουμιού της παράστασης). 

Τα σκηνικά είναι των «Φτου και βγαίνω!». Η μουσική επιμέλεια είναι 

του Βίκτωρα Μωυσή. 

Παίζουν οι εξής φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ, μέλη της θεατρικής 

ομάδας, με τη σειρά εμφάνισής τους: 

Αίτηση σε γάμο 

Στεπάν Στεπάνοβιτς Τσιουμπουκόφ………………………………Βασίλης 

Αλεξίου 

Ιβάν Βασίλιεβιτς Λομόφ…………………………………………... Αντώνης 

Ζήσης 

Ναταλία Στεπάνοβνα ………………………………………… Μαρία 

Κόκκα και 

Αθανασία Παράσχου 

Η Αρκούδα 

Έλενα Ιβάνοβνα ………………………………………..Ζαχαρούλα 

Κενανίδου και 

Χαρά Λιόλιου 

Λούκα…………………………………………………. Κωνσταντίνος 

Γοργολίτσας 



Γκριγκόριι Στεπάνοβιτς Σμιρνόφ …………………………….Κουφίδης 

Βασίλειος 

Η Επέτειος 

Κουσμά Νικολάεβιτς Χιρίν ………………………………………..Αντώνης 

Ζήσης 

Αντρέει Αντρέεβιτς Σιπούτσιν…………………………………Βασίλης 

Μοτσιόλας 

Τατιάνα Αλεξέεβνα…………………………………………………..Ελένη 

Βράγκα 

Ναστάσια Φιοντόροβνα Μερτσούτκινα …………Παναγιώτα Μ. 

Βουλβουκέλη και Βασιλική Ζυμάρα 

Ανάμεσα στα μονόπρακτα μεσολαβούν δύο μουσικά ιντερμέδια με 

τα ρωσικά παραδοσιακά τραγούδιαKorobushka και Kalinka: 

Κιθάρα ……….………………………………………....................Βίκτωρ 

Μωυσής 

Τραγούδι………………………………………………….................... Νίκη 

Ζερβού 

Η επιστημονική και καλλιτεχνική επιμέλεια της παράστασης και των 

δραστηριοτήτων της ομάδας, στο πλαίσιο του ΑΠΘ, είναι της Εύας 

Παπαγεωργίου. 

Θεατρική ομάδα ΠΤΔΕ «Φτου και βγαίνω!» 

Πρόβα Τσέχωφ 

Μια παράσταση βασισμένη στα θεατρικά μονόπρακτα 

Η επέτειος 

Η αρκούδα 

Αίτηση σε γάμο 

του 

΄Αντον Τσέχωφ 



Σκηνοθεσία Εύα Παπαγεωργίου, Koldo Vio 

Κοστούμια Αναστασία Αστερίου 

Σκηνικά «Φτου και βαίνω!» 

Μουσική επιμέλεια Βίκτωρ Μωυσής 

΄Ενα από τα κοστούμια της παράστασης παραχωρείται από το ΔΗΠΕΘΕ 

Βέροιας 

Η θεατρική ομάδα «Φτου και βγαίνω!»: 

Η θεατρική ομάδα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 

δημιουργήθηκε το Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, με πρωτοβουλία της 

θεατρολόγου και μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού του 

ΠΤΔΕ, Εύας Παπαγεωργίου, η οποία έχει την επιστημονική και 

καλλιτεχνική ευθύνη της ομάδας. Στην πρωτοβουλία αυτή συνέβαλε ο 

ενθουσιασμός φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματός μας, για την Τέχνη 

του Θεάτρου και για την Επιστήμη/Τέχνη του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. 

Η ονομασία: 

Με απόφαση των ιδρυτικών της μελών, η ομάδα πήρε την ονομασία «Φτου 

και βγαίνω!». Η ονομασία αυτή επελέγη για δύο λόγους: 

α) παραπέμπει (μέσω της αναφοράς στο σχετικό παιδικό παιχνίδι) στην 

παιδική ηλικία και την παιδικότητα, πράγματα που αφορούν την μελλοντική 

ιδιότητά τους, ως Παιδαγωγών, των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματός 

μας. 

β) παραπέμπει στην έκφραση «βγαίνω» (εμφανίζομαι) στη θεατρική σκηνή 

και στα θεατρικά δρώμενα, ως φοιτητής και φοιτήτρια που ενδιαφέρεται για 

τη θεατρική και θεατροπαιδαγωγική δράση. 

Η πρώτη θεατρική παράσταση της ομάδας: 

Η ομάδα «Φτου και βγαίνω!» εμφανίστηκε στα θεατρικά δρώμενα της 

πόλης και του Πανεπιστημίου μας, με τη θεατρική 

παράσταση Καταιγίδα, από το ομώνυμο θεατρικό έργο του συγγραφέα και 

σκηνοθέτη Άγγελου Παπαδάκη, ο οποίος την σκηνοθέτησε και ανέλαβε την 

επιμέλεια της μουσικής και της χορογραφίας. Την επιμέλεια των 

κοστουμιών, του ήχου και του φωτισμού, είχαν τα μέλη της ομάδας. Η 

παράσταση ανέβηκε στην Αίθουσα Τελετών του ΑΠΘ, στις 27, 28 και 29 

Μαίου 2015. Με την παράσταση αυτή, η ομάδα συμμετείχε στην Φοιτητική 

Εβδομάδα 2015 του ΑΠΘ. 



Σχετική ανάρτηση, με στιγμιότυπα από την παράσταση, έγινε από την 

Κοσμητεία της Παιδαγωγικής Σχολής, στο video wall του Πύργου, την 

εβδομάδα κατά την οποία παίχτηκε. 

Η παράσταση Καταιγίδα έχει βιντεοσκοπηθεί και το σχετικό βίντεο είναι 

διαθέσιμο για παρακολούθηση από τους ενδιαφερόμενους και τις 

ενδιαφερόμενες, μετά από συνεννόηση με τα ιδρυτικά μέλη της ομάδας. 

To trailer της παράστασης Καταιγίδα είναι αναρτημένο στο youtube, στη 

διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?v=Tux5aCzFXTk (youtube, 

Καταιγίδα Άγγελος Παπαδάκης). 

Αποσπάσματα της παράστασης Καταιγίδα είναι αναρτημένα στο youtube, 

στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=XUhTRJnwFvc (youtube, Καταιγίδα, 

Φτου και βγαίνω). 

Το θεατρικό εργαστήριο της ομάδας, στην Παιδαγωγική Σχολή: 

Ακαδημαϊκό έτος 2014-2015: Η ομάδα «Φτου και βγαίνω!», κατά το 

ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, εργάστηκε στο πλαίσιο του σχετικού 

θεατρικού εργαστηρίου, υπό την καθοδήγηση, θεατρική εμψύχωση και 

επιμέλεια των Εύας Παπαγεωργίου και Άγγελου Παπαδάκη, από 

τον Νοέμβριο του 2014 ως τον Μάρτιο του 2015. Από τον Απρίλιο ως και 

τον Μάϊο του 2015 το εργαστήριο συνέχισε παράλληλα με τις πρόβες της 

θεατρικής παράστασης Η Καταιγίδα. 

Τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-2016: Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2015-

2016, την θεατρική εμψύχωση του εργαστηρίου ανέλαβαν τα παλιότερα 

μέλη της θεατρικής ομάδας, υπό την καθοδήγηση, θεατρική εμψύχωση και 

επιμέλεια της Εύας Παπαγεωργίου. Το θεατρικό εργαστήριο, από τον 

Δεκέμβριο του 2015 ως τώρα, έχει άμεση συνάφεια με το ανέβασμα της 

νέας θεατρικής παράστασης Πρόβα Τσέχωφ. 

Το θεατρικό εργαστήριο της ομάδας, εκτός Πανεπιστημίου, στην πόλη: 

Τον Απρίλιο και Μάϊο 2015 η ομάδα οδήγησε ένα εργαστήριο θεατρικού 

παιχνιδιού στον πολυχώρο «Baus», στην πλατεία Ναυαρίνου, Θεσσαλονίκη, 

με ελεύθερη οικονομική συνεισφορά των συμμετεχόντων, για την 

αντιμετώπιση μέρους των εξόδων της παράστασης Καταιγίδα. 

---------------------------- 

Ολα τα μέλη της ομάδας, η επιστημονικά/καλλιτεχνικά υπεύθυνη Εύα 

Παπαγεωργίου και οι συνεργαζόμενοι με την ομάδα καλλιτέχνες Άγγελος 



Παπαδάκης, Koldo Vio και Αναστασία Αστερίου, προσφέρουν την εργασία 

τους αφιλοκερδώς. 

Η ομάδα δεν επιχορηγείται από κανέναν φορέα. Τα έξοδα των 

παραστάσεων Καταιγίδα και Πρόβα Τσέχωφ (εξαρτήματα κοστουμιών, 

σκηνικά αντικείμενα, αφίσες, βίντεο κ.λ.π.) αντιμετωπίσθηκαν από τα μέλη 

της. 

 


