
 

Το Κζντρο ΓΕΝΑΘΛΟΝ, μετά το ενδιαφζρον και τθ κετικι ανταπόκριςθ παιδιϊν και 

δαςκάλων, ανεβάηει και πάλι για παιδιά Νθπιαγωγείου και Δθμοτικοφ, τθν Παιδικι 

Θεατρικι Παράςταςθ του ζργου 

 

“Η λέξη που ξέχαςε πώσ τη λένε…” 

 

Στθ ςυνεχι μασ προςπάκεια να βοθκιςουμε ϊςτε τα παιδιά να κάνουν υγιείσ ςχζςεισ, 

ανακαλφπτοντασ τισ ικανότθτζσ τουσ και ενιςχφοντασ τθν προςωπικι τουσ βοφλθςθ, 

ςκεφτικαμε ότι ο καλφτεροσ τρόποσ είναι να ενδυναμϊςουμε τθ ςχζςθ τουσ με τα βιβλία. 

Προτιμιςαμε αντί για ςυμβουλζσ και παραινζςεισ, να πετφχουμε κάτι τζτοιο μζςα από το 

Θζατρο, μζςα από το χιοφμορ, το γζλιο και τθ φανταςία, που τόςο πολφ αγαποφν τα 

παιδιά.  

 

Το έργο 

Μια λζξθ ξεχαςμζνθ ς’ ζνα ςκονιςμζνο βιβλίο, που δεν τθ διαβάηει κανείσ. 

Θλιμμζνθ και απογοθτευμζνθ ζχει χάςει το νόθμά τθσ.  

Πάντα αιςιόδοξθ όμωσ, αποφαςίηει να ταξιδζψει με τισ νότεσ τθσ μουςικισ από πλανιτθ ςε 

πλανιτθ, για να ξαναβρεί το όνομά τθσ και το ρόλο τθσ ςτθ ηωι. 

υνοδοιπόροσ τθσ το ξωτικό τθσ μουςικισ, το ανκρϊπινο πνεφμα, που τθ βοθκάει να 

ξαναφτιάξει τθ ςχζςθ τθσ με τουσ ανκρϊπουσ, κι ζτςι να ειπωκεί και να ακουςτεί, να 

ξαναταξιδζψει. 

υνοδοιπόροι τθσ και τα παιδιά, ανακαλφπτουν τθ ςθμαςία των λζξεων ςτθν ζκφραςθ, τθν 

επικοινωνία και τθ ςχζςθ, που βοθκοφν ςτθ μάκθςθ και ςτθν κατάκτθςθ τθσ Γνϊςθσ. 

Σαξιδεφοντασ με τθ φανταςία, τθ δθμιουργικότθτα, τθ μουςικι ι μ’ ζνα βιβλίο, 

βιϊνουν τθν αξία του ταξιδιοφ και νικάνε τουσ “κακοφσ”: τθ μίμθςθ, τθν αδιαφορία, τθν 

επανάπαυςθ και τθν απομόνωςθ. 

το τζλοσ, τα παιδιά μαηί με τθ Λζξθ, βρίςκουν πϊσ τθ λζνε. 

 

Το ζργο ζγραψε και ςκθνοκζτθςε θ Ιουλία Μπαλάςκα. 

Παίηουν: Δάφνθ Ατία, Εφθ Κουλαμά, Ρζνα Κουμπαροφλθ  

Σκθνικά: Παφλοσ Χραμπάνθσ 

Μουςικι επζνδυςθ: Νικολζττα Διακουμι 

 



Παραςτάςεισ για ςχολικέσ τάξεισ Δημοτικοφ και Νηπιαγωγείου  

πραγματοποιοφνται ςτα ςχολεία κάκε Τετάρτθ και Παραςκευι, από τον Οκτϊβριο 2018 ζωσ 

τον Ιοφνιο 2019, εντόσ του ςχολικοφ ωραρίου κατόπιν ςυνεννοιςεωσ ςτα τθλζφωνα 

6982074886 και 210 6921467 ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ info@genathlon.gr  

 

Στθν περίπτωςθ που το ενδιαφερόμενο ςχολείο δεν διακζτει αίκουςα εκδθλϊςεων, θ 

παράςταςθ μπορεί να πραγματοποιθκεί ςτο Θζατρο ο Κόςμοσ του Κζντρου ΓΕΝΑΘΛΟΝ, 

Χαλεπά 6α, Γζρακασ. 

 

Είςοδοσ: 5 ευρϊ/παιδί για παραςτάςεισ ςτα ςχολεία 

                 4 ευρϊ/παιδί για παραςτάςεισ ςτο Θζατρο ο Κόςμοσ. 

 Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων: 60 παιδιά – επιπλζον 10 παιδιά δωρεάν, εάν οι 

εκπαιδευτικοί κρίνουν ότι υπάρχει οικονομικό πρόβλθμα.  

 

Διάρκεια: 1 ϊρα 

 

mailto:info@genathlon.gr

