
 

 

 

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΟΜΑΔΑΣ HIPPO 

 
 

Η ομάδα HIPPO ιδρύθηκε το 2009 και αποτελείται από τους Φώτη Δούσο και 

Αλέξανδρο Ράπτη. Δραστηριοποιείται στο χώρο του παιδικού θεάτρου και του 

εκπαιδευτικού δράματος και χαρακτηρίζεται από μια «avant-garde» αισθητική 

που σέβεται τις αναζητήσεις της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. 

 
Στο ενεργητικό της συμπεριλαμβάνονται ήδη: 
 
 
 εφτά παιδικές παραστάσεις: 
 
 Η Νάντια και το μαγικό Ραβδί, Αθήνα, 2010 

 Καρμάντηλος, Θεσσαλονίκη, 2011  

 The Alter Zoo, Λονδίνο, 2012 

 Νιάρα, Αθήνα, 2012 

 Φουτουρία, Θεσσαλονίκη, 2013 

 Η Ωραία Κοιμωμένη², Θεσσαλονίκη, 2014 

 Η Πεντάμορφη και ο Σκώρος, Θεσσαλονίκη, 2015. 

 



 τρία θεατροπαιδαγωγικά εργαστήρια για παιδιά και νέους:  
 
 Μια Χριστουγεννιάτικη ιστορία, 2011 

 Συναισθήματα, 2012 

 Ο κάβουρας και η αλεπού, 2014 

 
 
 εβδομαδιαίο θεατρικό εργαστήρι για παιδιά στο San Francisco, CA και 

στο New Jersey, NY των Η.Π.Α. 

 
 
 δύο παραστάσεις για ενήλικες  
 
 Chaos.gr, Νέα Υόρκη, 2013 

 Lie! Lie! Lie!, Αθήνα, 2014 

  

 

Η ομάδα έχει παρουσιάσει δουλειές της σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε δημόσια 

και ιδιωτικά σχολεία, σε θεατρικούς χώρους, σε φεστιβάλ και σε 

Πανεπιστήμια: 

 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
 

Παιδαγωγικό Τμήμα Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης • Τμήμα 

Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου • Κρατικό Θέατρο Βορείου 

Ελλάδας στο πλαίσια του φεστιβάλ «Χώρος Δράσης» 2011 • ΔΗΠΕΘΕ Σερρών • 

Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου Κιλκίς • Φεστιβάλ Κωμωδίας Ξάνθης  • 

Ονειρούπολη Δράμας  • δημοτικά σχολεία σ' ολόκληρη την επικράτεια. 

 

 



ΚΥΠΡΟΣ 
 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ κατά του σχολικού εκφοβισμού Voice (it)- Λευκωσία, 

2013  • δημοτικά σχολεία σ' όλη την Κύπρο. 

 

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ-ΟΥΑΛΙΑ 
 

Σε ελληνικά και κυπριακά παροικιακά σχολεία στο Λονδίνο και σε άλλες μεγάλες 

πόλεις της Αγγλίας και της Ουαλίας. 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
 

Σε ελληνικά σχολεία στις μεγαλύτερες πόλεις της Γερμανίας και στο 

Λουξεμβούργο. 

Η.Π.Α. 

 

Σε ελληνικά σχολεία στις μεγαλύτερες πόλεις της δυτικής και της ανατολικής 

ακτής (από τη Νέα Υόρκη μέχρι και το Λος Άντζελες). 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

 

Σε ελληνικά σχολεία του Τορόντο και του Μοντρεάλ. 

 

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 

Σε ελληνικα σχολεια της Μελβούρνης και του Σύνδεϋ.  

 

 

Επίτευγμα της ομάδας θεωρείται η παρουσίαση της παράστασης Νιάρα στο 

Πανεπιστήμιο του YALE, ενώπιον φοιτητών του τμήματος νεοελληνικής 

γλώσσας. 


