
1ο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αθηνών -  «Γεννάδειο»  

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

« Η  Σ ο ν ά τ α  τ ο υ  Σ ε λ η ν ό φ ω τ ο ς »   
του ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ  

«….Τι φεγγάρι απόψε!... Δε θα φαίνεται που ασπρίσαν τα μαλλιά μου. Το φεγγάρι θα κάνει πάλι 
χρυσά τα μαλλιά μου. Δε θα καταλάβεις…. Το ξέρω πως καθένας μονάχος πορεύεται στον έρωτα, 
μονάχος στη δόξα και στο θάνατο. Το ξέρω. Το δοκίμασα. Δεν ωφελεί. Άφησέ με να ‘ρθω μαζί σου….» 

 
Από την Ομάδα του Θεατρικού Ομίλου 

 του 1ου Πρoτύπου Πειραματικού Λυκείου Αθηνών  
 

 Σάββατο, 4 Απριλίου 2015, στις 7.00 μ.μ.  

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Αθηναίων, Πανόρμου 59, 1ος  όροφος 

Η  Ομάδα του Θεατρικού Ομίλου του 1ου Προτύπου 
Πειραματικού Λυκείου Αθηνών - Γενναδείου παρουσιάζει το  
κορυφαίο έργο του Γ. Ρίτσου "Η Σονάτα του Σεληνόφωτος", ένα 
έργο που σηματοδοτεί το πέρασμα του μεγάλου Έλληνα ποιητή 
στον λυρικό θεατρικό λόγο. Πρόκειται για έναν σκηνικό 
μονόλογο, μια de profundis εξομολόγηση μιας ηλικιωμένης 
γυναίκας που ξεδιπλώνεται μέσα σε 45 λεπτά, με τη μοναδική 
γλώσσα του Ρίτσου, αγγίζοντας θέματα όπως ο άνθρωπος, ο 
έρωτας, η μοναξιά, η συνεχής αναζήτηση, οι ανεκπλήρωτες 
επιθυμίες, η φθορά, ο θάνατος και βέβαια ο χρόνος και οι 

συνέπειές του, η κάθαρση και η λύτρωση. 

 
Θα προηγηθεί ομιλία του κ. Στέλιου Γούτη, σκηνοθέτη – ηθοποιού, καθηγητή στη 
Δραματική Σχολή «Γ. Θεοδοσιάδη» με θέμα:  «Τι να πεις για τον Γιάννη Ρίτσο;» 
 
Επιμέλεια:     Κοντογιάννης Κώστας, Χρήστου Ευθύμης 
                          Δραματική Σχολή Αθηνών «Γ. Θεοδοσιάδη» 
 
Ερμηνεύουν οι μαθητές:      Καπίρη Μάρω  

Καρυστινού Δήμητρα 
Μαθιουλάκη Αντωνία 
Τριανταφυλλίδη Κατερίνα 
Γιαννακούρος Πάνος 
 

Οργάνωση:  Αργυρού Έφη – Παυλίδου Σοφία 
                        Υπεύθυνες εκπαιδευτικοί του Ομίλου Θεάτρου 
 
Είσοδος Ελεύθερη 
 
Η παρουσία όλων σας θα τιμήσει όλους εμάς, ιδιαίτερα τους μαθητές και τις μαθήτριες, 
που θέλησαν με τον δικό τους μοναδικό τρόπο να προσεγγίσουν έναν από τους κορυφαίους 
εκπροσώπους της νεοελληνικής ποίησης.  


