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Προς τον ∆ιευθυντή και το      Αθήνα, 15 
∆εκεµβρίου 2007 
Σύλλογο ∆ιδασκόντων  Γυµνασίων – Λυκείων 
Κοινοποίηση: Υπουργείο Παιδείας, Τµήµα Αισθητικής Αγωγής 
ΟΛΜΕ, ΟΙΕΛΕ 
 
 

Κύριε ∆ιευθυντά, κυρίες, κύριοι, 
Το θέατρο Κνωσός συµπληρώνει φέτος 20 χρόνια από τότε άρχισε τη 
διαδικασία του προγράµµατος «Θεατρική Παιδεία», όταν µε συνεργάτες τον 
αείµνηστο Γιάννη Τσαρούχη, τον Βασίλη Φωτόπουλο, τον Νίκο Κούνδουρο, 
τον Κυριάκο Σφέτσα, τον Χρίστο Τσάγκα κλπ αποφασίσαµε να απευθυνθούµε 
στους µαθητές Γυµνασίων και Λυκείων µε έργα κυρίως κλασσικού 
ρεπερτορίου, ξεκινώντας από τον Φιλοκτήτη του Σοφοκλή (βάζοντας το 
αρχαίο δράµα στην κλειστή αίθουσα για την από σκηνής ανάγνωση – 
διδασκαλία). 
Το ότι υπάρχουµε σήµερα και συνεχίζουµε τη δύσκολη αλλά και δηµιουργική 
αυτή διαδικασία το οφείλουµε στη συµπαράσταση και συνεργασία τη δική σας, 
των εκπαιδευτικών. 
 
  
Γι’ αυτό και καθιερώνουµε από τώρα και στο εξής την εβδοµάδα του 
εκπαιδευτικού στις βραδινές µας παραγωγές.  
Έτσι για την τρέχουσα εβδοµάδα και από Πέµπτη 20 ∆εκεµβρίου έως και 
Κυριακή 23 ∆εκεµβρίου οι παραστάσεις µας θα είναι µε ελεύθερη είσοδο 
για όλους τους εκπαιδευτικούς για το έργο «Τα 39 σκαλοπάτια», από  
το κλασσικό αριστούργηµα του Άλφρεντ Χίτσκοκ και  µε βραβείο Λώρενς 
Ολιβιέ σαν η καλύτερη κωµωδία του 2007. 
Οι παραστάσεις είναι: Πέµπτη – Παρασκευή 9.15, Σάββατο 6.15-9.15, 
Κυριακή 8.00 
 
 
Η µόνη παράκλησή µας είναι να κρατάτε τις θέσεις σας από τηλεφώνου για τον 
έλεγχο της χωρητικότητας του θεάτρου.  
 
Ενηµερωτικά σας υπενθυµίζουµε ότι από το νέο έτος θα παίζονται για τους 
µαθητές τα έργα: 
«ΧΑΣΜΑ ΓΕΝΕΩΝ» εγκεκριµένη παράσταση από το Υπουργείο Παιδείας µε 
αριθµό έγκρισης 192/25-10-07 και µε δηµιουργούς τους: Κώστα 



Γεωργουσόπουλο στην επιλογή κειµένων, Λάµπρο Τσάγκα στη σκηνοθεσία,  
∆ιονύση Τσακνή στη µουσική. 
«ΕΛΕΝΗ» του Ευριπίδη, η µόνη µέχρι τώρα εγκεκριµένη παράσταση από το 
Υπουργείο Παιδείας, µε αριθµό έγκρισης 199/6-12-07 και µε συντελεστές τους 
Λάµπρο Τσάγκα στη σκηνοθεσία, Τάσο Λέρτα - µετάφραση, Μιχάλη 
Τρανουδάκη - µουσική. 
 

Με εκτίµηση για το Θέατρο Κνωσός  
Λάµπρος Τσάγκας 

  
  
  

Με την παράκληση για ενηµέρωση των 
σχολείων. Σας ευχαριστούµε  

 


