
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Στο Δημοτικό Θέατρο Ν. Μουδανιών στις 14 Φεβρουαρίου 2015 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολείο μας, 

σε συνεργασία με το δήμο Ν. Προποντίδας, 

έχει καλέσει τη θεατρική ομάδα «Εν Δυνάμει» σε μία θεατρική παράσταση που υπόσχεται να μας 

ευαισθητοποιήσει και να μας προβληματίσει παρουσιάζοντας με το δικό της τρόπο 

ιστορίες και στάσεις των ανθρώπων με αναπηρία. 
Είναι μία πολύτιμη εμπειρία που θα βιώσουμε όλοι μας.  

  

 
 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ. 
 

 

     ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ και ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ οφείλει να είναι ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ, 

επιλογή βασισμένη στις δομικές  μας πεποιθήσεις και στον κοινωνικό μας πολιτισμό και όχι απλά 

στην αίσθηση του καθήκοντος ή  τη στείρα υποχρέωση. 

    Επιλογή τέτοια που απλόχερα να προσφέρει συμπαράσταση,τρυφερότητα,ζωντάνια, χαρά, 

ελπίδα, όνειρα και αγάπη. 

  Άλωστε τον καθένα μας χαρακτηρίζουν κάποιες ξεχωριστές ικανότητες ή ΕΙΔΙΚΕΣ 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ. H παραχώρηση χώρου σ'αυτές οδηγεί στην ανάδειξη των ιδιαίτερων δυνατοτήτων  

του καθένα, στην αρμονικότερη συνεργασία όλων και τελικά σε μια ευτυχέστερη κοινωνία. 

    Πρόκειται λοιπόν για μια ξεχωριστή παράσταση η οποία καταρρίπτοντας τα στερεότυπα ανοίγει 

νέους δρόμους σκέψης και ταυτόχρονα υπόσχεται ΝΑ  ΜΑΣ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΕΙ. 

 
                                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   

                                                                                     ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

                                                                                                      ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

  

                                                                                                  

                                                                                                                ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΠΕΗΣ 

 

        

 

 

                              Παράξενος ή ξεχωριστός.               Ανίκανος ή «ειδικά» ικανός. 

                              Υστέρηση ή  Διαφορετικότητα.      Μη αποδεκτός ή ιδιαίτερος. 

 

   Ταμπέλες που κολλάμε σε ό,τι άγνωστο και ανοίκειο δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αδιαφορία, 

συγκατάβαση, οίκτος - εγωκεντρικά συναισθήματα που νιώθουμε σαν «ανώτεροι» απέναντι στα 

άτομα με κάθε είδους αναπηρία. 

 

Ποιός ορίζει τα όρια της διαφορετικότητας και ποιος διαμορφώνει την κοινωνικά αποδεκτή 

συμπεριφορά; 

 

   Το όραμά μας είναι το «άνοιγμα» του σχολείου μας προς την κοινωνία, η κατανόηση και η 

αποδοχή της ιδιαιτερότητας του καθενός μας. Επιθυμούμε η κοινωνία να προσεγγίσει την 

ετερότητα και να ανακαλύψει τη γοητεία σε έναν άλλο τρόπο σκέψης. Στο τρόπο του «όλοι μαζί 

μπορούμε» τα πάντα! 

Γι’ αυτό και το Ειδικό σχολείο προσκάλεσε το θίασο «Εν δυνάμει», όπου σε μια παράσταση 



ηθοποιοί φίλοι, άτομα με  και χωρίς αναπηρίες, με τη δημιουργική υποστήριξη της Ελένης 

Δημοπούλου και τη σκληρή δουλειά όλων των συντελεστών, θέτουν ερωτήματα φίλων, αγωνίες 

γονέων, φόβους αδελφών, επιστημονικές απαντήσεις, ανθρώπινες ελπίδες και γνώσεις. 

 

   Κι όλα αυτά μέσα σε μια άρτια καλλιτεχνικά παράσταση. Αξίζει να προσεγγίσετε τον υπέροχο 

άγνωστο κόσμο της καθημερινότητας του «άλλου», του «ειδικά» ικανού.  

Είναι ο κόσμος όλων.  

 

Θα χαρούμε πολύ να μας τιμήσετε με την παρουσία σας! 

 

 ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ &  ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 

  


