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Ανώτερη Σχολή Δραµατικής Τέχνης ‘δήλος’ 
Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο,  10437 Αθήνα 
τηλ: 210-5203.562   |   website:  www.dilos.gr  |  email: contact@dilos.gr	  

 
Δελτίο Τύπου 
Αθήνα, 11 Σεπτ. 2012 

Επιτυχής ολοκλήρωση ακαδηµαϊκού έτους 
Παρουσίαση θεατρικών παραστάσεων 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2012-13 
Προσωπικές Συνεντεύξεις: Δευτέρα 17 Σεπτ. 2012 

 

Με ένα δυναµικό επιτελείο καθηγητών η σχολή θεάτρου «δήλος»-Δήµητρα Χατούπη 
(Ελευσινίων 11, Μεταξουργείο, Αθήνα, τηλ. 210-5203.562), καλωσορίζει την χρονιά 2012-2013, 
αφού ολοκλήρωσε µε επιτυχία την ακαδηµαϊκή χρονιά 2011-2012.  Κλείνοντας την χρονιά, η 
σχολή παρουσίασε στο Χώρο Θεατρικών Εκδηλώσεών της τις παραστάσεις των τελειοφοίτων “Η 
Όπερα της Πεντάρας” του Μπέρτολτ Μπρεχτ, “Ροµπέρτο Τσούκκο” του Μπερνάρ-Μαρί 
Κολτές και “Οι Νύφες”, έργο βασισµένο στις “Νύφες” του Παντελή Βούλγαρη. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η παράσταση των αποφοίτων “Η Όπερα της Πεντάρας” θα συµµετάσχει 
στο 4ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου Δρόµου στις 21, 22 και 23 Σεπτεµβρίου 2012, ενώ η 
παράσταση “Οι Νύφες” θα παρουσιαστεί στον Χώρο Θεατρικών Εκδηλώσεων «δήλος» από 
αρχές Οκτωβρίου 2012 και για δύο µήνες.  

Η σχολή είναι υπερήφανη για τις επιδόσεις, αποτέλεσµα της σκληρής προσπάθειας του συνόλου 
των σπουδαστών και των καθηγητών της. Tο προσωπικό της «δήλος» προετοιµάζει το καινούργιο 
ακαδηµαϊκό έτος 2012-2013, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η προετοιµασία υποψηφίων 
σπουδαστών για τις εισαγωγικές εξετάσεις της σχολής µας και του Υπουργείου 
Πολιτισµού. 

Διευθύντρια Σχολής: Δήµητρα Χατούπη, Σύµβουλος Σπουδών: Θεόδωρος Εσπίριτου. 
 

Εισαγωγικές Εξετάσεις 2012-13 
Η σχολή θεάτρου «δήλος» συνέχισε και φέτος τη µέθοδο αξιολόγησης των υποψήφιων 
σπουδαστών της, που εγκαινίασε µε επιτυχία την ακαδηµαϊκή περίοδο 2009-2010, µέσα δηλαδή 
από ένα ΔΩΡΕΑΝ πενθήµερο πρόγραµµα µαθηµάτων που πραγµατοποιήθηκε από 3 έως 7 Σεπτ. 
2012.  Μετά από την προετοιµασία και τις ακροάσεις των υποψηφίων, οι εξετάσεις της «δήλος» 
ολοκληρώνονται µε προσωπικές συνεντεύξεις µε τη Διεύθυνση της σχολής την Δευτέρα 
17/09/2012. 
Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε µε τη γραµµατεία της σχολής: 
τηλ: 210-5203.562, email: contact@dilos.gr. 
 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

Τη νέα χρονιά, µαζί µε τη διευθύντρια κ. Δήµητρα Χατούπη διδάσκουν υποκριτική οι κ. 
Κωστής Καπελώνης, Βασίλης Ανδρέου, Κώστας Γάκης, Ester Andre Gonzalez, Θεόδωρος 
Εσπίριτου, Κατερίνα Ευαγγελάτου, Ρούλα Πατεράκη και Λένα Φιλίπποβα. 

Ακόµη διδάσκουν οι: Νίκος Γραµµατικός, Χρίστος Θεοδώρου, Περικλής Μοσχολιδάκης, 
Κωσταντίνος Μπουµπούκης, Νικολέττα Ξεναρίου, Δηµήτρης Παναγιωτάτος, Λέανδρος 
Πολενάκης, Νίκος Τουλιάτος, Αντώνης Χαλκιάς, Δρόσος Σκώτης. 
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Ο σχεδιασµός για τη νέα χρονιά περιλαµβάνει, όπως πάντα, σειρά σεµιναρίων µε σηµαντικούς 
ανθρώπους του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού θεάτρου.  Μέχρι σήµερα στα σεµινάρια αυτά έχουν 
διδάξει πολλοί καλλιτέχνες µεταξύ των οποίων οι κ. Σωτήρης Χατζάκης, Μάνια 
Παπαδηµητρίου, Μαρία Κεχαγιόγλου, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Στάθης Λιβαθηνός, 
Guillermo Heras, Ιωάννα Ρεµεδιάκη, Enrico Stolzenburg. 

 
Η «δήλος» πρωτοπορεί µε: 

• Μαθήµατα για τους σπουδαστές της σχολής µε επισκέπτες καθηγητές, σηµαντικά στελέχη 
του θεάτρου 

• Υποκριτική κινηµατογράφου («ο ηθοποιός µπροστά στη κάµερα») και δηµιουργία µικρών 
ταινιών 

• Τη διάθεση θεάτρου και υλικοτεχνικής υποδοµής για παραστάσεις τελειόφοιτων και 
απόφοιτων της σχολής 

• Τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων και εργαστηρίων για τους σπουδαστές αλλά 
και νέους επαγγελµατίες του χώρου µε καταξιωµένους καλλιτέχνες στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό  

• Την οργάνωση Γραφείου Διασύνδεσης της σχολής και επαγγελµατικής προώθησης των 
απόφοιτων. 

 

Ευχαριστούµε για τη Δηµοσίευση 
Δέσποινα Ερρίκου, τηλ: 6944 613 607, errikou@eexi.gr 

	  


