
Σκέψεις και συναισθήματα από τη συμμετοχή των παιδιών 
 ηθοποιών στη θεατρική παράσταση 

 

 

Σοφοκλής Παπακωνσταντίνου – Β5 

Αισθάνομαι χαρούμενος για τη συμμετοχή μου στη θεατρική παράσταση του 

σχολείου μας.  Στις αρχές ήμουν ντροπαλός και πολύ αγχωμένος αλλά τώρα 

αισθάνομαι αυτοπεποίθηση.  Ήταν τέλεια εμπειρία!!! 

Χρίστου Πάνος – Β7 

Μια όμορφη εμπειρία δυστυχώς έφτασε στο τέλος της γιατί όλα τα όμορφα 

τελειώνουν γρήγορα.  Η παράσταση δικαιώνει τους κόπους και τις 

προσπάθειες όλων των παιδιών που έδωσαν την ψυχή τους για ένα ξεχωριστό 

αποτέλεσμα. 

Καίτη Πιττοκοπίτου – Β3 

Νιώθω πολύ χαρούμενη και συγχρόνως πολύ τυχερή που μου δόθηκε η 

ευκαιρία να συμμετέχω στη θεατρική παράσταση του σχολείου μου.  Είναι μια 

ξεχωριστή εμπειρία που έζησα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής που θα 

μείνει ανεξίτηλα χαραγμένη στη μνήμη μου. 

Νικολέττα Ιωάννου – Β3 

Η εμπειρία μου στο θέατρο ήταν μια ξεχωριστή στιγμή διότι έχω συνεργαστεί 

με έξι υπέροχα παιδιά – ηθοποιούς και δύο υπέροχους καθηγητές οι οποίοι 

μας εμπιστεύτηκαν και μας έδωσαν την ευκαιρία να συμμετέχουμε στη 

θεατρική ομάδα του σχολείου μας και να ζήσουμε υπέροχα συναισθήματα. 

Βέρα Θεοφάνους – Γ6 

Ένα υπέροχο ταξίδι!  Μια υπέροχη εμπειρία!  Συναισθήματα συγκίνησης, 

αγωνίας, άγχους, ενθουσιασμού και άλλα που δεν περιγράφονται!  Νιώθουμε 

περήφανοι που επιλεγήκαμε για να αντιπροσωπεύσουμε το σχολείο μας στους 

Παγκύπριους Αγώνες Σχολικού Θεάτρου. 

Υ.Γ. Ευχαριστούμε τον κ. Μάριο Ευθυμίου και την κ. Βίκη Θεοδώρου που μας 

άντεξαν. 

Δέσποινα Χαραλάμπους – Β6 

Νιώθω χαρούμενη που είχα την ευκαιρία να παίξω αυτόν τον ρόλο.  Το πιο 

ωραίο είναι ότι μαζευτήκαμε όλοι σαν μια οικογένεια!  Ήταν μια υπέροχη και 

αξέχαστη εμπειρία που θα την θυμάμαι με πολλή συγκίνηση και αγάπη. 

Ιωάννης Ιωάννου – Α3 

Αυτή η εμπειρία με τη συμμετοχή μου στο θέατρο με συγκίνησε γιατί έζησα 

υπέροχες στιγμές και ένιωσα πρωτόγνωρα συναισθήματα. 

 

Σόλωνας Χριστοφόρου – Γ2 (Βοηθός ηχολήπτης)  

Ήταν καταπληκτική εμπειρία, φυσικά υπήρχε πάντα η ανησυχία και η αγωνία 

αν θα πάνε όλα καλά.  Ήταν μια εμπειρία ζωής που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.  

Είμαι περήφανος που βοήθησα να ανεβεί αυτή η παράσταση. 



   

 

  


