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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Ένα χειροκρότημα δεν είναι αρκετό για να επιβραβεύσει τους άξιους συντελεστές της θεατρικής 

παράστασης «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Μποστ, την οποία παρουσίασε με τεράστια επιτυχία η 
θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Αγιάσου, την Κυριακή 29 Ιουνίου 2014, στο Δημοτικό Θέατρο 
Μυτιλήνης. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η δραστηριότητα αυτή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εκπόνησης 
πολιτιστικού προγράμματος του σχολείου κατά το τρέχον σχολικό έτος.  

Η ερμηνεία των νεαρών ηθοποιών άγγιζε το επίπεδο καταξιωμένων και έμπειρων ανθρώπων 
του καλλιτεχνικού στερεώματος, γεγονός που -σε συνδυασμό με την ποιητική ροή του λόγου- το έκανε 
ξεχωριστό και πρωτότυπο.  

Ένα μεγάλο και ειλικρινές μπράβο στους νεαρούς πρωταγωνιστές: Ιωάννα Καρακωνσταντή 
(Ιουλιέτα), Μιχάλη Κουτσκουδή-Βουρλή (Ρωμαίος), Ραφαήλ Ανδρεαδέλλη (Ηγεμόνας, πατέρας 
Λαυρέντιος), Μαρία Πετεινέλλη (παραμάνα, Καπουλέτου), Αναστάση Χατζηγιάννη (Μερκούτιος, 
Καπουλέτος), Στράτο Χατζηβασιλείου (Πάρης, μπάρμαν), Γιονίτα Ζεκιολάρι, Μαρία Γιαταγανέλλη 
(τροβαδούροι), Αντώνη Ασβεστά (γιος του Γκρέκο), Παναγιώτη Τζανή (μουσικός), Ελένη Λύτρα 
(σαλπιγκτής), Μαρία Κεφάλα, Σοφία Κουταλέλλη, Ταξιαρχούλα Χατζέλλη, Δημήτρη Λιγιέλλλη, Γιάννη 
Καμπιρέλλη, Ταξιάρχη Ζεκιολάρι (θίασος).  

Η πρώτη σκέψη του θεατή είναι ότι ο διαχρονικός πολιτισμός του πνεύματος και των τεχνών της 
Αγιάσου εξακολουθεί να διαμορφώνει ανθρώπους με πολύπλευρα ταλέντα. Πίσω, όμως, από την άρτια 
αυτή εμφάνιση -πέρα από το φυσικό και κοινωνικό υπόβαθρο- κρύβεται μια ομάδα δημιουργικών και 
εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, γονέων και συμπολιτών, που στο πρόσωπο των παιδιών μας βλέπουν 
το υγιές παρόν και το ελπιδοφόρο μέλλον που πασχίζουμε να χτίσουμε μέσα από την Παιδεία.  

Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε στο Διευθυντή του Γυμνασίου Αγιάσου κ. Γρηγόρη 
Αλεντά, την εκπαιδευτικό Μπόντη Βαΐα (υπεύθυνη προετοιμασίας παράστασης) που συντόνιζε και 
πλαισίωνε τα παιδιά με έκδηλη αγάπη και ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης, τους 
υπεύθυνους εκπαιδευτικούς Μπουντούρη Ελένη (σκηνικά, κουστούμια), Λασκαρίδη Στυλιανό 
(μουσική) και Μωράτη Ηλία (φωτισμός, μουσική) για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν, καθώς και 
όλους εκείνους που εργάστηκαν, ενθάρρυναν και στήριξαν την προσπάθεια αυτή.   
 Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΤΡΙΑ  
 Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 
 ΜΑΡΙΑ Χ. ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ 

Μυτιλήνη, 30 Ιουνίου 2014  

ΠΡΟΣ :  ΜΜΕ Λέσβου 
 
 
Κοιν.:  

1) ΔΙΔΕ Λέσβου 
2) Γυμνάσιο Αγιάσου  
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