
Ο Καλλιτεσνικόρ Διεςθςντήρ τος ΔΗΠΕΘΕ Αγπινίος 

κοντά στο 2ο ΕΠΑΛ Αγπινίος 

Τε Γεπηέξα 5 Μαξηίνπ 2018 νη μαθήτπιερ τος 2
ος

 ΕΠΑ.Λ. Αγπινίος Άλλα 

Λπκπέξε ηεο Α΄ ηάμεο θαη Μαξία Κνύηζηθνπ ηεο Β΄ ηάμεο, ζπλνδεπόκελεο από ηηο 

θαζεγήηξηέο ηνπο θπξίεο  

Καηεξίλα Εέηθνπ (ΠΔ06) θαη 

Αγγειηθή Παππά (ΠΔ02), πήγαλ 

ζηα γξαθεία ηνπ ΓΖΠΔΘΔ 

Αγξηλίνπ θαη πήπαν σςνέντεςξη 

από τον Καλλιτεσνικό Διεςθςντή 

τος ΔΗΠΕΘΕ κύπιο Νίκο 

Καπαγεώπγο.  

Ο θνο Καξαγεώξγνο κε ηελ 

επθξάδεηα, ηελ ακεζόηεηα, ην 

πεγαίν  θαινπξναίξεην ρηνύκνξ 

θαη κε ηε ζηόθα ηνπ δαζθάινπ 

πνπ θεξδίδεη από ην πξώην ιεπηό 

θαη καγεύεη ηνλ αθξναηή ηνπ, 

ζπλνκίιεζε κε ηηο καζήηξηεο, 

δέρηεθε κε ρακόγειν θάζε 

εξώηεζή ηνπο πνπ απάληεζε κε 

εηιηθξίλεηα θαη αληαπνθξίζεθε 

ζηελ πξόθιεζε λα δηδάμεη κε ην ιόγν ηνπ ζηάζεηο δσήο. Αλαθέξζεθε ζηελ πνξεία 

ηνπ κέρξη ζήκεξα θαη ζπκήζεθε γεκάηνο ζπγθίλεζε ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε 

ησλ βηνπαιαηζηώλ  γνληώλ ηνπ.  Απνθάιπςε πσο ηώξα πηα απηό πνπ αθνινπζεί ζηε 

δσή ηνπ είλαη ηα ιόγηα ηνπ κέληνξά ηνπ Μίκε Βνιαλάθε. Ο δάζθαιόο ηνπ ηνλ είρε 

ξσηήζεη θάπνηε «Θεο λα ‘ζαη πξώηνο ή πξνζσπηθόο;», ελλνώληαο αλ ζέιεη λα 

θπλεγάεη ηελ πξσηηά ή ό,ηη θάλεη λα έρεη ην δηθό ηνπ πξνζσπηθό ζηίγκα-ηαπηόηεηα.  

Οκνιόγεζε επίζεο όηη γηα ηνλ ίδην ην πην ζεκαληηθό ζηελ ηέρλε «δελ είλαη λα 

θαλαθεύεη, είλαη λα  παξεγνξεί», γηαηί  θαηαιαβαίλεηο πσο «ζην πην θαιό θαη ζην πην 

θαθό  δελ είζαη κόλνο ζνπ». Δμέθξαζε αθόκε ηελ επηζπκία, όηαλ πάςεη λα είλαη 

Γηεπζπληήο, λα έρεη αθήζεη πίζσ ηνπ θάηη αμηόινγν, αθνύ έρεη ήδε απνθαζίζεη ηνλ 

Σεπηέκβξην, πνπ θιείλεη ηξία ρξόληα ζεηείαο, λα παξαηηεζεί από απηή ηε ζέζε, ώζηε 

λα δνζεί ε επθαηξία  θαη ζε θάπνηνλ άιινλ λα πξνζθέξεη.   

 

Ο θνο Καξαγεώξγνο, ηέινο,  έδσζε θαη ηελ ραξά νη καζήηξηεο λα έρνπλ ηελ 

αποκλειστικότητα ηεο πξώηεο είδεζεο:  

 

 



Τν ΔΗΠΕΘΕ σε σςνεπγασία με την Ευοπία Απσαιοτήτων ηνλ Αύγνπζην ηνπ 

θεηηλνύ θαινθαηξηνύ ζα αλεβάζεη  «Το σπίτι τηρ Μπεπνάντα Άλμπα» ηνπ Λόπκα 

κε εζνπνηνύο Αγξηληώηεο, θάηη πνπ έρεη πεξάζεη ήδε θαη έρεη εγθξηζεί από ην 

Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην. Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ παξαζηάζεηο ζηα πέληε αξραία ζέαηξα 

ηνπ λνκνύ (Καιπδώλα, Μαθύλεηα, Πιεπξώλα, Οηληάδεο, Σηξάην) γηα λα ελνπνηεζνύλ 

απηνί νη αξραίνη ρώξνη θαη λα πξνβιεζνύλ.  Έδσζε παξάιιεια  αλνηρηή πξόζθιεζε 

θαη παξόηξπλε ηηο καζήηξηεο θαη όινπο ηνπο καζεηέο λα παξαθνινπζήζνπλ απηέο ηηο 

παξαζηάζεηο. 

  


