
Οι «ΙΚΕΣΙΔΕ» του 4ου Λυκείου ερρών στη Μονή Λαζαριστών 

 

Tο  4o ΓΕΛ ερρών  έδωσε και φέτος το στίγμα του στα καλλιτεχνικά 

δρώμενα των Σερρών με μια τραγικά επίκαιρη …τραγωδία, αποσπώντας διθυραμβικές 

κριτικές και κατακτώντας την 1η θέση στο διαγωνισμό «1ης Θεατρικής 

Άνοιξης Γυμνασίων και Λυκείων» που διοργάνωσε το ΔΗΠΕΘΕ ερρών σε 

συνεργασία με το Γραφείο χολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης ερρών. 

 

Πιο συγκεκριμένα,  μαθητές  και μαθήτριες της Α΄ και Β΄ τάξης  του σχολείου 

μας ανέβασαν τις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, μια  αντιπολεμική τραγωδία,  που θεωρείται 

από πολλούς ως το πιο «πολιτικοποιημένο» δράμα του μεγάλου τραγικού. Τα πολλαπλά 

μηνύματα του έργου προσφέρουν μοναδική ευκαιρία για αυτοκριτική και γόνιμο 

προβληματισμό, καθώς εξυμνείται  η ανιδιοτέλεια και η ανθρωπιά, η ευθύνη του ηγέτη 

να εμπνέει και να καθοδηγεί το λαό, ο σεβασμός στους γονείς  και στους θεούς ως 

θεματοφυλάκων της ηθικής τάξης, η πίστη στις αξίες και στις πολιτισμικές παραδόσεις 



και η αξία του δημοκρατικού πολιτεύματος,  ενώ  παράλληλα καυτηριάζεται η 

ακατασίγαστη λαχτάρα για πλούτο και δύναμη και η αλαζονική έπαρση που οδηγεί στα 

όρια της ύβρης….. 

«Με την παράστασή μας αγκαλιάζουμε όλα τα θύματα, όλων των πολέμων, που 

δυστυχώς συμβαίνουν και σήμερα, συμπάσχουμε με όλες τις μάνες που προσπέφτουν 

«ικέτιδες» για τα χαμένα παιδιά τους και ευελπιστούμε στο δίκαιο και στην ειρήνη για 

όλη την ανθρωπότητα. 

 Ως σχολείο με πλούσια θεατρική παράδοση, στηρίξαμε  το θεσμό της  

«Θεατρικής  άνοιξης»  ευελπιστώντας στη συμμετοχή περισσότερων σχολείων και 

περισσότερων μαθητών, ώστε  να εσωτερικεύσουν τη διδασκαλία  του θεάτρου και  τις 

αξίες του αρχαίου δράματος  με τρόπο βιωματικό».   

Η τελετή βραβεύσεων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Μαϊου 2017, ώρα 

14.00 μ.μ. στην Μικρή Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»  όπου και 

απονεμήθηκε το βραβείο καλύτερης παράστασης από τα μέλη της κριτικής 

επιτροπής στο 4ο Γενικό Λύκειο ερρών.  

Οι «Ικέτιδες», ως η καλύτερη θεατρική παράσταση του νομού ερρών,   μαζί με τις 

καλύτερες παραστάσεις από τα ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  της Εγνατίας Οδού, «ανέβηκαν»  στη 

Θεατρική Σκηνή της Μονής Λαζαριστών του ΚΘΒΕ στις 4 Μαΐου 2017 ως 

επιστέγασμα και κλείσιμο της θεατρικής δράσης. Η παράσταση απέσπασε θετικότατα 

σχόλια για την εξαίρετη ερμηνεία και κινησιολογία των μαθητών σε ένα τόσο δύσκολο 

έργο, της τραγωδίας, και για ρόλους που δεν έχουν βιώσει. Επιπλέον επαινέθηκε η 

ποιότητα της μετάφρασης, που σε συνδυασμό με την πρωτότυπη μουσική και την 

ευαίσθητη ερμηνεία  των χορικών ασμάτων από τις μαθήτριες – Ικέτιδες οδήγησαν 

σε ένα άρτιο αισθητικά και καλλιτεχνικά αποτέλεσμα. 

   Ευχαριστούμε θερμά το Σερραϊκό κοινό που παρακολούθησε  τις θεατρικές 

παραστάσεις, τα τοπικά ΜΜΕ για την προβολή  της συγκεκριμένης δράσης, το 

Σύλλογο Γονέων και το Σύλλογο Διδασκόντων του 4ου ΓΕΛ για την αμέριστη στήριξή 

τους, την  Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Σερρών κ. Σοφία 

Ευθυμιάδου για την πολυεπίπεδη αρωγή της, την κριτική επιτροπή, όλους τους 



συντελεστές για την εργώδη προσπάθειά τους και την ακαταπόνητη συνεισφορά τους 

και, τέλος, τους «πρωταγωνιστές»  τους μαθητές μας, που υπερέβαλαν εαυτούς, 

επιδεικνύοντας ωριμότητα, υπευθυνότητα και συνέπεια για την επίτευξη του καλύτερου 

δυνατού αποτελέσματος. 

Επιπρόσθετα, ευχαριστούμε από καρδιάς το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος για 

την ευγενική παραχώρηση των θεατρικών κοστουμιών της παράστασής μας. 

 

υντελεστές: 

τάθης Παπακωνσταντίνου: Μετάφραση 

Ολυμπία Παχαδίρογλου: Επιμέλεια κειμένου 

οφια Ευθυμιάδου:  

Μαρία Παλάζη, Ολυμπία Παχαδίρογλου, Υανή Αποστόλου: Υπεύθυνες καθηγήτριες 

Νίκος Βεργίδης: Υποστηρικτική θεατρική διδασκαλία. Αγωγή λόγου- χοροκίνηση 

Σάσος Υουρλάκης: Μουσική  Σύνθεση 

Φρύσα Δεμερτζή: Μουσική επιμέλεια 

Νίκος Γεωργιάδης: Σκηνογραφία. 

 

ΑΠΟ ΣΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ  4ΟΤ  ΓΕΛ  ΕΡΡΩΝ 

 


