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Χαιρετισμός του Πανοσ/του Αρχιμ. κ. Θεωνά Μπακάλη, Ιερατικώς 
Προϊσταμένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

Οι μαθητές του σχολείου μας μαζί με τη μεγάλη μας ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα Ξένια Καλογεροπούλου

 Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας περιλαμβάνει τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, GCSE και A Level και 
λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.μ. έως 1:15 μ.μ. Διδάσκονται: ελληνική γλώσσα, θρησκευτικά, 
ελληνική ιστορία, γεωγραφία, μουσική και ελληνικοί χοροί.

Διεύθυνση:
St. Marylebone CE School for girls
64 Marylebone High Street
London W1U 5BA

Τηλέφωνα:
07500 654 610

Ταχ. Δ/νση:
Greek Cathedral
Moscow Road
London
W2 4LQ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 Στόχος του σχολείου είναι να παρέχει εβδομαδιαία εκπαίδευση γύρω από την ελληνική 
γλώσσα, τον πολιτισμό, την ορθοδοξία και την ιστορία, με απώτερο σκοπό την απόκτηση A Level στα 
Νέα Eλληνικά. Το σχολείο είναι ανοιχτό σε όλα τα παιδιά ανεξάρτητα καταγωγής, όμως η διδακτέα ύλη 
είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες ελληνόπουλων δεύτερης ή τρίτης γενιάς ή παιδιών των οποίων 
ένας μόνο από τους δύο γονείς είναι  Έλληνας.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2)
ΔΩΡΗΤΕΣ: The Lyras Family Charitable Trust, Anonymous (2)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πρόεδρος: Κ. Καρούση
Αντιπρόεδρος: Μ. Σπύρου
Ταμίας: Δρ. Ι. Μαργαρώνης
Επίτιμη Γραμματέας: 
Σ. Πολέμη
Ταμίας/Διοικητική Υποστήριξη:
Νένα  Homans

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Διευθύντρια: 
Δρ. Ο. Φακατσέλη
Υποδιευθύντρια και Υπεύθυνη 
Δημοτικού:
Δρ. Α. Γκοράτσα

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΕΣ
Δ. Βογιατζής
Α. Γκότση
Π. Διαμαντή
Δ. Ερμίδη
Γ. Καλογεροπούλου
Ε. Κυριακοπούλου
Χ. Κωστοπούλου
Δ. Μακάλτση
A. Μαργέτη
Τ. Μολιού
Μ. Μπαρδάνη
Σ. Ντέτσικα
Ε. Πιπινίκα
Ε. Πολυδώρου
Ε. Σακελλαρίδου
Β. Σάκκος
Ε. Σταφύλη
Κ. Τζωρτζοπούλου
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ 
Β. Παππά

ΜΕΛΗ
Πανοσ/τος Αρχιμ. Θ. Μπακάλης
Β. Γουλανδρής
Μ. Λημνιού
Μ. Νικολοπούλου
Ν. Παλαιοκρασσάς
Μ. Παπαδάκης
Π. Πουλμέντης

ΒΟΗΘΟΙ:
Μ. Αποστολάκη
Α. Βλουτή
Ε. Γιώτα
Α. Γκίκα
Α. Θεοδωροπούλου
Κ. Παπαϊωάννου
Κ. Χανή
Γ. Χοχλάκη

Συντακτική ομάδα περιοδικού: Διδακτικό προσωπικό και μαθητές του Σχολείου Αγίας Σοφίας  |  Γενική 
επιμέλεια: Δρ. Όλγα Φακατσέλη  |  Φιλολογική επιμέλεια:  Κέλλυ Τζωρτζοπούλου  |  Δημιουργική σύνθεση 
περιεχομένων & εξώφυλλο: Δήμητρα Τσιλιγκίρη  |  Εκτύπωση: St Pauls Press  |  Ευγενική χορηγία του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Θ. Χατζηδάβαρης
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Χαιρετισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου μας
 «Όλος ο κόσμος είναι μια θεατρική σκηνή», έγραψε ο Σαίξπηρ, «και όλοι οι άνθρωποι, άντρες, 
γυναίκες, ηθοποιοί».
 Στον γνωστό μονόλογο της κωμωδίας «Όπως σας αρέσει» ο σπουδαίος δραματουργός περιγράφει 
τις επτά πράξεις που αποτελούν τη ζωή ενός ανθρώπου. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω στη δεύτερη πράξη, 
προσπαθώντας να διαψεύσω τη φράση:  «Μετά ο μαθητής που όλο παραπονιέται, με σάκα και φρεσκοπλυμένο 
πρόσωπο να σέρνεται σαλίγκαρος απρόθυμος για το σχολείο».  
 Με γονείς που εκθέτουν υπερήφανα τη σημαία του ελληνισμού στο σπίτι τους και με διευθύντρια, που 
μαζί με το άριστο διδακτικό προσωπικό της, τους υποδέχεται κάθε Σάββατο πρωί με ολοφάνερο ενθουσιασμό, 
πιστεύω ότι στα «φρεσκοπλυμένα πρόσωπα» των δικών μας μικρών ηθοποιών αποτυπώνεται ένα χαμόγελο. 
Η λαχτάρα όλων να μετατραπεί η υπερηφάνεια των γονιών σε γνώσεις για τα παιδιά είμαι βέβαιη ότι στέλνει 
τους μαθητές μας στις τάξεις τους με μεγάλη διάθεση και προθυμία! 

Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Το νέο τεύχος του περιοδικού μας

 Πόσες φορές ως θεατές δεν έχουμε γοητευτεί και καθηλωθεί παρακολουθώντας μια θεατρική 
παράσταση, την οποία σκεφτόμαστε μέρες μετά; Πόσες φορές ως γονείς δεν έχουμε καταφύγει σε θεατρικά 
τεχνάσματα, για να διασκεδάσουμε τον πόνο ή τη λύπη ενός μικρού παιδιού και πόσες φορές, ως εκπαιδευτικοί, 
δεν έχουμε χρησιμοποιήσει το θέατρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο, προκειμένου να ενθαρρύνουμε 
τους μαθητές μας να εξερευνήσουν σημαντικά θέματα γύρω από την ίδια τους τη ζωή; Το θέατρο και η παιδεία, 
από την αρχαιότητα ως σήμερα, μοιράζονται κοινά οράματα, να μεταδίδουν συγκλονιστικά συναισθήματα, 
μηνύματα και γνώσεις και να προβάλλουν υψηλές αξίες. Να λοιπόν γιατί, ακολουθώντας την παράδοση των 
τελευταίων ετών όπου το περιοδικό μας πραγματεύεται  ένα συγκεκριμένο θέμα, το θέατρο ήταν για μας 
φέτος φυσική επιλογή. 
 Ξεφυλλίζοντας το περιοδικό μας δε μπορεί κανείς να μη θαυμάσει τον θεματικό πλούτο του, αλλά 
και τις ποικίλες εκφραστικές δυνατότητες των μαθητών μας, οι οποίοι, υπό την καθοδήγηση των δασκάλων 
τους, μας έδωσαν ένα τόσο άρτιο αποτέλεσμα. Ο Γκαίτε έλεγε ότι όταν «όταν οι τέχνες έχουν γιορτή, τότε 
γίνεται θέατρο» και σ’ αυτή τη γιορτή των τεχνών σας προσκαλούμε με το νέο μας τεύχος.
 Το περιοδικό μας αποτελεί και φέτος επιστέγασμα όλων των προσπαθειών εκπαιδευτικών και 
μαθητών τη χρονιά που πέρασε. Μιας χρονιάς που κύλησε χαρούμενα και ανέμελα για τους μικρούς 
μαθητές, αλλά και με συνεχή κι επίπονη προσπάθεια και αγώνα για τους μεγαλύτερους μαθητές μας, που 
δοκιμάστηκαν σε εξετάσεις και αναμένουν τώρα να δουν τους καρπούς των κόπων τους. Μιας χρονιάς που 
η λήξη της μας κάνει ως εκπαιδευτικούς περήφανους, γιατί νιώθουμε ότι στο σχολείο μας δε δίνεται μονάχα 
άρτια γνώση, αλλά, και το σημαντικότερο, επιτυγχάνεται η καλλιέργεια του ήθους και του πνεύματος. 
 Το τιμητικό για μένα προνόμιο να εκπροσωπώ τους εκπαιδευτικούς μας επιβάλλει να τους 
ευχαριστήσω εγκάρδια, που δίνουν την ψυχή τους στο λειτούργημα που επιτελούν και στέκονται πάντοτε 
πλάι στους μαθητές μας και στο σχολείο που υπηρετούν. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στην υποδιευθύντριά μας, 
Δρ. Αϊλίνα Γκοράτσα, για τις άοκνες προσπάθειές της να λειτουργεί το σχολείο μας με επαγγελματισμό και 
ευαισθησία. Στη σχολική μας επιτροπή, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, τις εκπαιδευτικές αποστολές 
Ελλάδας και Κύπρου, αλλά και όλους τους γονείς του σχολείου μας ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συνεχή σας 
υποστήριξη. 
 Εύχομαι σε όλους ένα χαρούμενο και ξένοιαστο καλοκαίρι! Το σχολείο μας θ’ ανοίξει και πάλι τις 
πόρτες του για τους μικρούς και μεγάλους μαθητές του το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί.

Η διευθύντρια
Δρ. Όλγα Φακατσέλη

Σύλλογος Γονέων & Διδασκόντων
 Ο Σύλλογος Γονέων και Διδασκόντων της Αγίας Σοφίας ιδρύθηκε το 2011 με σκοπό να υποστηρίξει 
οικονομικά και πολιτιστικά το σχολείο μέσω μιας σειράς εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων που απευθύνονται 
τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά. Όλοι οι γονείς γίνονται αυτόματα μέλη του Συλλόγου, όταν τα παιδιά τους 
εγγραφούν στο σχολείο. Η ένταξη των γονέων στον Σύλλογο είναι ένας εξαιρετικός τρόπος συμμετοχής στο 
σχολείο.
 Από την ίδρυσή του, ο Σύλλογος Γονέων της Αγίας Σοφίας βοήθησε το σχολείο αγοράζοντας εξοπλισμό 
και βιβλία και βοηθώντας με διάφορους τρόπους, οικοδομώντας μια σχολική κοινότητα και παρέχοντας 
κοινωνικές εκδηλώσεις στα παιδιά. 
 Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ο Σύλλογος διοργάνωσε μια ποικιλία 
εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων: δύο πωλήσεις γλυκών, πώληση μεταχειρισμένων ελληνικών βιβλίων, 
ένα χριστουγεννιάτικο πάρτι με πολλές δραστηριότητες για τα παιδιά, πώληση παραδοσιακών γουριών για 
το νέο έτος, πώληση ενός εξαιρετικά σχεδιασμένου ημερολογίου τοίχου με σχέδια των παιδιών ανά τάξη, 
πώληση πασχαλινών λαμπάδων διακοσμημένων από τα μέλη της Επιτροπής του Συλλόγου και πώληση 
βραχιολιών ως δωράκι από τα παιδιά στις μαμάδες τους, με την ευκαιρία της γιορτής της μητέρας.
 Με τις παραπάνω εκδηλώσεις, ο Σύλλογος κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα ικανοποιητικό χρηματικό 
ποσό και ήταν σε θέση να βοηθήσει οικονομικά το σχολείο σε κάποιες από τις ανάγκες του: αγόρασε καινούριο 
πιάνο / αρμόνιο, συνέβαλε στα έξοδα για τον σχεδιασμό του περιοδικού και πρόκειται να αγοράσει σύντομα 
καινούριο ηχητικό σύστημα για τις ανάγκες γιορτών και εκδηλώσεων.
 Με αυτή την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Συλλόγου και το καθένα ξεχωριστά 
(Βασιλική Γιαννάκη, Μαρία Καλαθάκη, Μαρίζα Κίντα, Ελένη Κούνα, Ευαγγελία Μαλαματένιου, Ελίζα Σκόνδρα, 
Αναστασία Παγανού, Χριστίνα Πιπερίγκα)για τη σκληρή δουλειά και τον κόπο που κατέβαλαν, αλλά και τον 
ενθουσιασμό τους στην προετοιμασία και εκτέλεση των εκδηλώσεων.
 Τα μέλη του Συλλόγου και εγώ προσωπικά ελπίζουμε ότι η άριστη συνεργασία μεταξύ της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του και της Διεύθυνσης του σχολείου θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του επόμενου ακαδημαϊκού 
έτους, προς όφελος των παιδιών μας και του σχολείου.
 Σας ευχόμαστε ένα υπέροχο καλοκαίρι γεμάτο Ελλάδα και Κύπρο!
        Δρ. Μαρία Καλλή
         Πρόεδρος
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

Tμήμα Α’
Διδ.: Δέσποινα Ερμίδη

Βοηθός: Μαρία Αποστολάκη

Tμήμα Β’
Διδ.: Ευαγγελία Πιπινίκα

Βοηθός: Δρ. Αγγελική Θεοδωροπούλου
Κουκλοθέατρο

Νηπιαγωγείο Α’ & Β’

 Οι δύο τάξεις των Νηπιαγω-
γείων ασχοληθήκαμε με το κου-
κλοθέατρο. Συζητήσαμε για αυτό 
στις διάφορες μορφές του (θέατρο 
σκιών, μαριονέτες, γαντόκουκλες) 
και παρακολουθήσαμε στιγμιότυπα 
παραστάσεων. Στη συνέχεια, κατα-
σκευάσαμε τις δικές μας κούκλες 
χρησιμοποιώντας ξύλινες κουτάλες 
και διάφορα υλικά για να 
τις διακοσμήσουμε. Τα παιδιά ε-
μπνεύστηκαν από αγαπημένους 
τους χαρακτήρες γνωστών παρα-
μυθιών και όχι μόνο! Τέλος, είχαμε 
την ευκαιρία να παίξουμε με τις 
κούκλες μας στο κουκλοθέατρο 
που φέραμε στην τάξη.
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Νηπιαγωγείο Α’ & Β’ Νηπιαγωγείο Α’ & Β’
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Προδημοτική Α’ & Β’
Tμήμα Α’

Διδ.: Μυρτώ Μπαρδάνη
Βοηθός: Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου

Tμήμα Β’
Διδ.: Έλενα Πολυδώρου

Βοηθός: Γεωργία Χοχλάκη

Προδημοτική Α’ & Β’

 Με αφορμή το βιβλίο του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας», οι μαθητές  της 
Προδημοτικής πραγματοποίησαν στην τάξη μια σειρά δραστηριοτήτων. Αφού διαβάσαμε το βιβλίο, οι 
μαθητές  παρακολούθησαν ορισμένα αποσπάσματα από το παραμύθι του μικρού πρίγκιπα μέσω διαδικτύου. 
Ακολούθησε συζήτηση, κατά τη διάρκεια της οποίας μιλήσαμε για τον συγγραφέα, το επάγγελμά του ως 
πιλότος, τις ζωγραφιές των παιδικών του χρόνων, αλλά και για αξίες, όπως η αγάπη, η φιλία και η ειρήνη, τις 
οποίες ο συγγραφέας πραγματεύεται στο έργο του. Οι μαθητές με ενθουσιασμό δέχθηκαν να συμμετάσχουν 
στη δραματοποίηση των ηρώων του έργου, την οποία μάλιστα συνόδευσαν και με ένα τραγούδι. Κατόπιν, τα 
παιδιά ασχολήθηκαν με φύλλα εργασίας, ζωγραφική, καθώς και με την αποτύπωση σε χαρτί του ταξιδιού, 
το οποίο έκανε ο μικρός πρίγκιπας από τον πλανήτη του μέχρι τη γη. Τέλος, δημιούργησαν κατασκευές, οι 
οποίες χρησιμοποιήθηκαν κατά τη δραματοποίηση στην τάξη.

1. Ο μικρός πρίγκιπας 
προστατεύει το ρόδο του.

2. Η ζωγραφιά του πιλότου στα 
έξι του χρόνια!

3. Η πονηρή αλεπού συναντάει 
τον μικρό πρίγκιπα στη γη!

4. Ο μικρός πρίγκιπας στον 
πλανήτη του επιχειρηματία.

5. Απαριθμώντας τους πλανήτες 
με τη σειρά που τους επισκέφθηκε 
ο μικρός πρίγκιπας. 6. Παρακολουθώντας 

αποσπάσματα του 
παραμυθιού του μικρού 
πρίγκιπα.
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Προδημοτική Α’ & Β’ Προδημοτική Α’ & Β’

7, 8.  Αναγνωρίζοντας τα συναισθήματα του μικρού πρίγκιπα 
κατά την επίσκεψή του στους διάφορους πλανήτες, όπως και των 
ατόμων που συνάντησε.

9, 10.  Φτιάχνοντας τα σκηνικά για το θεατρικό μας!
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Πρώτη τάξη  Α’ Πρώτη τάξη  Α’

Διδ.: Ευδοξία Σακελλαρίδου
Βοηθός: Αθηνά Βλουτή
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Πρώτη τάξη  Α’ Πρώτη τάξη  Α’
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Το δεύτερο τμήμα της Πρώτης τάξης σας παρουσιάζει τους 
μύθους του Αισώπου που διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε στην 
τάξη.

Πρώτη τάξη Β’ Πρώτη τάξη Β’
Διδ.:  Δρ. Αϊλίνα Γκοράτσα                               
Βοηθός: Αναστασία Γκίκα

 Ο Αίσωπος ήταν αρχαίος Έλληνας μυθογράφος και οι περισσότεροι χαρακτήρες στις ιστορίες του είναι 
ζώα, τα οποία αντιπροσωπεύουν ανθρώπινους χαρακτήρες. Κάθε μύθος έχει ένα ηθικό δίδαγμα και για τον 
λόγο αυτό χρησιμοποιούνται αιώνες τώρα για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών.

Η αλεπού με την 
κομμένη ουρά

Η μαϊμού και η 
αλεπού

Ο λαγός και η 
χελώνα
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Ο τζίτζικας και 
ο μέρμηγκας

Πρώτη τάξη Β’ Πρώτη τάξη Β’
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Ο ψεύτης 
Βοσκός

Το λιοντάρι και 
το ποντίκι

Πρώτη τάξη Β’ Πρώτη τάξη Β’
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Θέατρο Σκιών

Δευτέρα τάξη Α’ Δευτέρα τάξη Α’ 
Διδ.: Ευφροσύνη Σταφύλη

Βοηθός: Λίλια Γιώτα

 Το Θέατρο Σκιών έχει τις ρίζες του στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας (Ινδία, Καμπότζη, Ταϋλάνδη 
κλπ). Πιθανολογείται πως αναπτύχθηκε ως τέχνη τον 11ο-12ο αιώνα μ.Χ. Από την Ασία το Θέατρο Σκιών 
ταξίδεψε στις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βορείου Αφρικής. Σημαντικός σταθμός στη διαδρομή 
του ήταν η γειτονική μας Τουρκία, τον 16ο αιώνα. Οι Έλληνες γνώρισαν το Θέατρο Σκιών την περίοδο της 
Τουρκοκρατίας, καθώς αποτελούσε συχνό μέσο ψυχαγωγίας των Τούρκων. Ο Καραγκιόζης (Karagöz) κι ο 
Χατζηαβάτης ήταν οι δύο βασικοί χαρακτήρες. 
 Οι πρώτες παραστάσεις Θεάτρου Σκιών από Έλληνες καραγκιοζοπαίχτες πραγματοποιήθηκαν αρκετά 
χρόνια μετά την απελευθέρωση. Κεντρικό πρόσωπο παρέμεινε ο Καραγκιόζης και προστέθηκαν και νέοι 
χαρακτήρες. Ο πρώτος «δάσκαλος» του Καραγκιόζη στην Ελλάδα που έδωσε στο θέαμα την ελληνική του 
μορφή ήταν ο Πατρινός ψάλτης Δημήτριος Σαρδούνης ή αλλιώς Μίμαρος (1890).  Ο Καραγκιόζης με τα αστεία 
του έγινε τόσο πηγή διασκέδασης εν μέσω δύσκολων κοινωνικών συνθηκών, όπως η φτώχεια, όσο και πηγή 
γνώσης για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα να πάνε σχολείο. 
 Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κάναμε δραστηριότητες που μας βοήθησαν να εξοικειωθούμε 
με τον Καραγκιόζη και το ελληνικό Θέατρο Σκιών. 

Διαβάσαμε κόμικς με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη όπως «Η βόλτα του 
Καραγκιόζη»

 Παίξαμε και παρακολουθήσαμε Θέατρο Σκιών
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Χορέψαμε το χασαποσέρβικο του Καραγκιόζη με το ομώνυμο τραγούδι των 
τίτλων

Ζωγραφίσαμε τον Καραγκιόζη σε διαφορετικούς ρόλους

Φτιάξαμε φιγούρες του ελληνικού Θεάτρου Σκιών

Δευτέρα τάξη Α’ Δευτέρα τάξη Α’ 
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Τέλος, οι μαθητές/τριες έγραψαν κι είπαν για τον 
Καραγκιόζη...

Ο Καραγκιόζης πεινάει.
Ρωμανός

Ο Καραγκιόζης 
είναι αστείος. 
Αλέξανδρος Θ. - 

Ναυσικά

Ο Καραγκιόζης έχει μεγάλο χέρι. 
Καλλιόπη

Ο Καραγκιόζης είναι κακός 
μαθητής. 
Σοφία

Ο Καραγκιόζης είναι 
κουκλοθέατρο. 

Εγώ προτιμώ ένα έργο στο 
σινεμά! 

Αλέξανδρος Γ.

Ο Καραγκιόζης είναι 
κατά βάθος καλόκαρδος. 

Ριάνα

Καραγκιόζης σημαίνει 
μαυρομάτης. 

Ντόνα

Ο Καραγκιόζης έκανε 
πολλές γκάφες. 
Αλέξανδρος Τσ.

Ο Καραγκιόζης είναι φτωχός. Τη 
γυναίκα του τη λένε Αγλαΐα. 

Βασίλης

Ο Καραγκιόζης την Πρωτοχρονιά είπε στην 
Αγλαΐα «Φέρε τη βασιλόπιτα. Πεινάω!». 

Αλέξα
Ο Καραγκιόζης μένει 

στην Ελλάδα.
Παναγιώτης

Ο Καραγκιόζης έχει μεγάλη μύτη. 
Μελίνα

Ο Καραγκιόζης έχει τρία 
παιδιά. 
Δημήτρης

Ο Καραγκιόζης είναι 
πολύ έξυπνος. 

Χρήστος

Ο Καραγκιόζης φοράει παλιά ρούχα. 
Όστιν

Εμένα μου αρέσει η κόρη του Πασά!
Κατερίνα

Δευτέρα τάξη Α’ Δευτέρα τάξη Α’ 
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Διδ.: Ελένη Κυριακοπούλου
Βοηθός: Κωνσταντίνα Χανή

Ποιο είναι το βαθύτερο νόημα της ιστορίας;

«Το βαθύτερο νόημα 

της ιστορίας είναι να 

ενδιαφερόμαστε για τον 

συνάνθρωπό μας».

                             
                             

                             
                             

                             
 

Στέλιος Καφάς

«Αν προσπαθείς πάρα πολύ 
και βάζεις τα δυνατά σου, 

στο τέλος θα καταφέρεις να 
πάρεις αυτό που θέλεις».

                                                                                                                                                 
Άννα Αναλογίδη

«Δεν πρέπει να τα παρατάμε! Όπως η γιαγιά 
στην ιστορία μας δεν είχε μήλα για να φτιάξει 
τη μηλόπιτα, ταξίδεψε μακριά και στο τέλος 
τα βρήκε. Επίσης, πρέπει να σκεφτόμαστε 
τους άλλους! Όπως η γιαγιά αντάλλαξε τα 
πράγματά της με άλλα που τα χρειάζονταν 
περισσότερο. Γινόμαστε ευτυχισμένοι, όταν 

πετυχαίνουμε τους στόχους μας. Έτσι ένιωσε 
και η γιαγιά, όταν βρήκε τα μήλα!»

                                                                                                                                                 
Άγγελος Τσιμάρας

«Το νόημα της ιστορίας είναι 
πως όταν δίνεις κάτι, πάντα 
σου επιστρέφεται πίσω. Αν 

αυτό που θα δώσουμε είναι 
θετικό, τότε θα εισπράξουμε 

μόνο αγάπη, συμπόνια, 
κατανόηση και ό,τι άλλο 

χρειαζόμαστε». 
                                                                                                                                                   

Κατερίνα Ιωάννου

«Η ιστορία μάς διδάσκει ότι 

όποιος επιμένει στον στόχο 

του, τον πετυχαίνει. Πρέπει να 

εκτιμούμε τις ευκαιρίες της ζωής 

και να τις χρησιμοποιούμε με 

ελπίδα, όπως έκανε η γιαγιά 

στην ιστορία μας».

                                               
                                               

                                               
  

Δημήτρης Νεραντζής

«Η ιστορία μάς δείχνει πως 
οι άνθρωποι πρέπει να 

βοηθούν ο ένας τον άλλο 
και όταν θέλουν κάτι να 

επιμένουν πολύ».
                                                                                                                                       

Ελιζαμπέτα Σταθόπουλος

«Η ιστορία μάς μαθαίνει 
πως όταν δείχνεις καλοσύνη 

στους ανθρώπους, τότε 
κι αυτοί θα σου δείξουν 

καλοσύνη». 
                                                                                                                                            

Ιωάννης Πασχόπουλος

Δευτέρα τάξη Β’ Δευτέρα τάξη Β’ 
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Κωνσταντίνος Φιλιππίδης

Ελιζαμπέτα 
Σταθόπουλος

Χαράλαμπος 
Κωνσταντουλάκης

Νεφέλη Σπύρου

Αναστασία 
Παπαθανασίου

Μόνικα Kiedrowski

Χρυσή 
Βακαλοπούλου

Ξανθή 
Ζουρναντζόγλου

Κωνσταντίνος 
Φιλιππίδης

Νικόλας 
Καβαλλιεράτος-

Σκλαβούνος

Μικαέλα 
Τσαπράλης

Αντώνης 
Καρούσος

Αναστασία 
Παπαθανασίου

Η θεατρική παράσταση 
«Μήλα, ζάχαρη, 

κανέλα» που 
παρακολουθήσαμε στο 

Ελληνικό Κέντρο μας 
έδωσε την ευκαιρία να 
συζητήσουμε στην τάξη 

για τα συναισθήματα. 
Έπειτα, οι μαθητές 

θέλησαν να ενώσουν 
τη δουλειά τους και να 

φτιάξουν αυτό το κολλάζ

Από τους μαθητές: 
Αλεξάνδρα 

Βρέντζου, 
Αλέξανδρο 

Παπαϊωάννου, 
Harry Daniel

Δευτέρα τάξη Β’ Δευτέρα τάξη Β’ 
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Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 

Tμήμα Α’ 
Διδ.: Δάφνη Μακάλτση

Tμήμα Β’ 
 Διδ.: Τέρψη Μολιού

Ειρήνη του Αριστοφάνη

Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 

 Η Τρίτη τάξη ασχολήθηκε με την Ειρήνη του Αριστοφάνη. Έχοντας παρακολουθήσει ένα απόσπασμα 
από μια θεατρική παράσταση, αρχίσαμε να συζητάμε για το έργο και τον Αριστοφάνη. Η συζήτηση περιέλαβε 
κάποια ιστορικά γεγονότα της περιόδου που ενέπνευσαν τον Αριστοφάνη, καθώς και πληροφορίες σχετικά 
με την υπόθεση του έργου. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υπόθεση και έδειξαν να 
εντυπωσιάζονται με την πλοκή του έργου. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να εξετάσουμε το έργο μέσα από ένα 
κόμικ. Στη συνέχεια, τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες και ζωγράφισαν σκηνές από το έργο.

Λίγα λόγια για το έργο…

 Ο Τρυγαίος, Αθηναίος πολίτης που έχει 
βαρεθεί πια τον πόλεμο, αποφασίζει να μεγαλώσει 
ένα τεράστιο σκαθάρι και να ανεβεί στον Όλυμπο 
να βρει τον Δία. Θέλει να τον ρωτήσει για ποιο 
λόγο αφήνει τους ανθρώπους να πολεμάνε. 
Όταν φτάνει στην κορυφή του βουνού, βλέπει ότι 
όλοι οι θεοί έχουν φύγει και έχει μείνει μόνο ο 
Ερμής. Αυτός του εξηγεί ότι ετοιμάζεται να φύγει 
και ο ίδιος και ότι στον Όλυμπο θα μείνει μόνο ο 
Πόλεμος. Ο Πόλεμος έχει φυλακίσει την Ειρήνη 
και το σχέδιό του είναι να βάλει όλες τις πόλεις 
σε ένα γουδί και να τις καταστρέψει. Του λείπει 
όμως το γουδοχέρι. Στέλνει, λοιπόν, τον γιο του 
να ζητήσει ένα γουδοχέρι από τους ανθρώπους. 
Αυτοί αρνούνται και έτσι ο Πόλεμος εγκαταλείπει 
το σχέδιό του και τον Όλυμπο. Ο Τρυγαίος, με τη 
βοήθεια των ανθρώπων, ελευθερώνει την Ειρήνη 
και επιστρέφουν όλοι στην Αθήνα.

ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ
ΑΘΗΝΑΙΟΣ
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Τρίτη τάξη Α’ & Β’ Τρίτη τάξη Α’ & Β’ 
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Τετάρτη τάξη Α’ Τετάρτη τάξη Α’
Τμήμα Α΄

Διδ.: Σταματία Ντέτσικα

Τμήμα Β΄
Διδ.: Αλίκη Γκότση

Ειρήνη του Αριστοφάνη

 Η Τετάρτη Τάξη ασχολήθηκε με τη δομή του αρχαίου θεάτρου, τα προσωπεία και τους τρεις τραγικούς 
ποιητές. Πιο συγκεκριμένα μελετήσαμε την Ειρήνη του Αριστοφάνη, ένα διαχρονικό έργο για την ειρήνη και 
τα δεινά του πολέμου. 
 Τα παιδιά ζωγράφισαν τη δική τους αναπαράσταση του έργου, καθώς και την αρχιτεκτονική του 
αρχαίου θεάτρου, χωρίς να παραλείψουν τα προσωπεία που φορούσαν οι υποκριτές.

Αλκυόνη Σοφία 
Καλαμπούσση

Σοφία 
Παπαριστοδήμου

Ευρυδίκη Ντίνα

Αθηνά Παζώ

Ισαβέλλα 
Θανασσούλα

Γιάννης Κουκιάσας

Αντζελίνα 
Mittelmaier

Θεόδωρος Κατσάρης

Μάρκος Ιωάννης 
Chartouni

Πέλλης Αλέξανδρος 
Παπαδόπουλος
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Παναγιώτης 
Κουτράκος

Ρωμανός Λίο 
Αντωνιάδης

Γιώργος 
Κατσούλης

Τετάρτη τάξη Α’ Τετάρτη τάξη Β’

Έλενα Γκατζιόλη

Τετάρτη τάξη B’

Ειρήνη 
Χριστογιάννης

Λίο
Τοψής

Μαρία
Μακρυκώστα

Έλιο Μεσημέρης
Λίο Τοψής

Αλέξανδρος 
Ξηρογιάννης

Ηλιάνα 
Κουγκέλλη

Αλέξανδρος 
Barrett
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Πέμπτη τάξη A’ & B’ Πέμπτη τάξη A’ & B’ 
Tμήμα Α’ 

Διδ.: Βασίλειος Σάκκος

Tμήμα Β’ 
Διδ.: Γιώτα Διαμαντή

Περιπέτειες στην Ντενεκεδούπολη

 Φέτος, με τα παιδιά της Πέμπτης Τάξης διαβάσαμε το κείμενο 
του θεατρικού έργου Ντενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου και 
είδαμε διάφορα βιντεάκια στο διαδίκτυο για το πώς το ερμήνευσαν 
παιδιά από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικούς, πολύχρωμους 
κι εμπνευσμένους τρόπους. Το ίδιο το κείμενο παραμένει 
έντονα επίκαιρο, καθώς παρουσιάζει τον αγώνα που κάνουν τα  
Ντενεκεδάκια για να διατηρήσουν τη δημοκρατία στην πόλη τους και 
να εξεγερθούν ενάντια στον δυνάστη Λαδένιο. 
 Οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της 
Πέμπτης Δημοτικού, παίρνοντας ως έμπνευση το κείμενο της 
Ντενεκεδούπολης, δημιούργησαν τους δικούς τους χαρακτήρες, οι 
οποίοι μάχονται ενάντια στη μοναξιά και τη δυστυχία και αγωνίζονται 
για την ασφάλεια και την ευημερία όλων ανεξαιρέτως των 
ντενεκεδοφίλων τους. Από σκονισμένα ράφια, ξεχασμένα ντουλάπια 
και δυσώδεις κάδους, τα ντενεκεδάκια των μαθητών μας ήρθαν στο 
φως και ξεκίνησαν την περιπέτειά τους. Τα παιδιά έγραψαν μικρές 
ιστορίες προέλευσης για τους χαρακτήρες τους, τους σχεδίασαν και 
στη συνέχεια τους κατασκεύασαν  με την ανεκτίμητη βοήθεια ενός εκ 
των γονέων των μαθητών μας, του επικεφαλής του τμήματος Τέχνης , 
στο σχολείο St. Benedict, κου Χρήστου Μάρκου.
 Το αντικειμενοθέατρο της Ευγενίας Φακίνου, ως έννοια, και 
φυσικά  το υπέροχο κείμενο της Ντενεκεδούπολης, έδωσαν την 
ευκαιρία στους μαθητές να ζήσουν σε έναν υπέροχο φανταστικό 
κόσμο και να βάλουν τις δικές τους ψηφίδες στη συνέχιση των 
ιστοριών και της παράδοσής του. Παρουσίασαν τις δημιουργίες τους 
στις υπόλοιπες τάξεις του σχολείου μας και με τις μαριονέτες τους 
έκαναν πολλά παιχνίδια ρόλων/μικρά θεατρικά δρώμενα στην τάξη 
μέχρι το τέλος της σχολικής μας χρονιάς, ζώντας έτσι με έναν απλό 
και άμεσο τρόπο τη μαγεία του θεάτρου.
 Ακολουθούν διάφορες φωτογραφίες από όλη τη δημιουργική 
διαδικασία, την παρουσίαση και φυσικά οι χαρακτήρες των παιδιών, 
μαζί με ένα μέρος της ιστορίας τους:

H Άν να Να
Η Άννα Να είναι ένα μικρό και γλυκό 
ντενεκεδοκορίτσι. Γεννήθηκε σε ένα ψυγείο 
του σούπερ μάρκετ και μετά από δέκα μέρες, 
μία οικογένεια την απελευθέρωσε. Τώρα θέλει 
και τα άλλα ντενεκεδάκια του σουπερμάρκετ 
να βρουν τον δρόμο για την ελευθερία!

Στέλιος Μακρυκώστας

Ο Ν τ ε ν ε κ ε δ έ ν ι ο ς  Ή λ ι ο ς
Ο Ντενεκεδένιος Ήλιος φτιάχτηκε από 
ντενεκεδάκια πεταμένα έξω από την 
Ντενεκεδούπολη. Ένα μικρό παιδί τον 
συναρμολόγησε και μετά τον πήρε στο σχολείο 
για να παίξουν όλοι μαζί του. Μετά από έξι 
μέρες, όμως, τον είχαν ξεχάσει και έμεινε στο 
ράφι για έξι χρόνια. Ο Ήλιος είχε σκουριάσει και 
τον πέταξαν στην Ντενεκεδούπολη. Εκεί τον 
βρήκαν τα ντενεκεδάκια και του έδωσαν φωτιά 
κι αγάπη και έτσι φώτισε με τη σειρά του όλη 
την Ντενεκεδούπολη!

Χρήστος Καμπέρης

Μ ε λ λ έ ν ι α η Μπα λαρ ί να
Η Μελλένια ήταν γλυκιά σαν το μέλι, γιατί 
παλιά είχε μέσα της μέλι. Όμως, όπως κάθε 
άλλο ντενεκεδάκι, είχε ένα όνειρο. Να γίνει 
μπαλαρίνα! Όταν πια άδειασε, η οικογένεια 
που την είχε αγοράσει την έβαλε στον κάδο 
ανακύκλωσης, αλλά αυτή μπόρεσε και 
ξέφυγε μ’ ένα μπαλετικό άλμα. Περπατούσε 
για μια εβδομάδα, μέχρι που έφτασε στην 
Ντενεκεδούπολη. Εκεί εκπλήρωσε το όνειρό 
της κι έγινε Πρίμα Μπαλαρίνα!

Αφροδίτη Σαλιακέλλη
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Ο Τ ρ ο μακ τ ι κ ό ς  Τ ό ν ο ς
Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ο  Τρομακτικός 
Τόνος…αλλά ποια είναι η ιστορία του;  Άρχισε 
όταν ήταν μικρός και χαρούμενος στο 
σουπερμάρκετ. Όταν τον έβγαλαν από το ράφι, 
χάρηκε και δεν μπορούσε να περιμένει για να 
φαγωθεί.  Οι άνθρωποι όμως τον ξέχασαν στο 
ψυγείο και όταν τον έβγαλαν είχε λήξει. Έτσι 
θύμωσε και έγινε ο Τρομακτικός Τόνος και 
έφυγε για τη Σκουπιδούπολη. Όταν άκουσε 
όμως για την Ντενεκεδούπολη, όπου όλοι ήταν 
χαρούμενοι, ένιωσε ότι εκεί θα έπρεπε να πάει 
και από τότε ζει εκεί, χαρούμενος, αλλά πάντα 
Τρομακτικός!

Φαίδωνας Μάρκου

Ο Ρ ίκ ο ς ο Β ε ρ ίκ οκ ο ς
Είμαι ο Ρίκος ο Βερίκοκος και είμαι πολύ 
χαρούμενος που μένω στην Ντενεκεδούπολη! 
Όταν ήμουν μικρός, έμενα πάντα στο ράφι 
της λαϊκής. Ούτε θέλω να θυμάμαι τις παλιές 
μέρες. Μια μέρα, με αγόρασαν κάποιοι για 
πέντε ευρώ…μα μόνο πέντε ευρώ για ένα τόσο 
ωραίο ντενεκεδάκι! Με πήρανε στο σπίτι τους, 
άδειασαν όλα τα βερίκοκα από μέσα μου και 
με πέταξαν στην ανακύκλωση. Ευτυχώς που με 
βρήκε ένας άλλος ντενεκές και με πήρε στην 
Ντενεκεδούπολη, όπου άρχισαν οι περιπέτειές 
μου!

Μυρσίνη Ferguson

O Φραπ ο υ τ σ ί ν η ς
Πού ζούσε; Δε ζούσε πάντα στην 
Ντενεκεδούπολη, γεννήθηκε σ’ ένα μαγαζί, 
αλλά κανείς δεν τον αγόρασε.
Πού ζει; Zει στην Ντενεκεδούπολη κι έχει 
πολλούς φίλους.
Τα χόμπυ του; Toυ αρέσει να τρέχει γύρω σε 
κύκλους και να γελάει πολύ (μπορεί να είναι 
από τον καφέ).
Η καλύτερη φίλη του; Πρέπει να είναι η 
Γαλατούλα, γιατί μαζί φτιάχνουνε καφέ.
Γιατί πολεμάει; Πολεμάει για να είναι όλοι 
καλά και να πίνουν καφέ!

Νικόλαος Χασιώτης Ο Ζ ο υ μ ε ρ ό ς  Φ ρά ο υ λα ς
Εγώ έμενα σ’ ένα σουπερμάρκετ για όλη μου 
τη ζωή, μέχρι που τα πράγματα άλλαξαν. Μια 
κοπέλα ήρθε και με πήρε από το ράφι, με 
έβαλε στη σακούλα και με πήρε σπίτι της. Με 
ξέχασε σ’ ένα ντουλάπι για 5 μήνες και μετά 
ήρθε και με πέταξε στα σκουπίδια. Από εκεί 
ήμουν τυχερός, γιατί το σκουπιδιάρικο με πήγε 
στην Ντενεκεδούπολη, όπου ξεκίνησε η νέα 
μου ζωή!

Γιάννης Μανδρινός

Ο Κ ύ ρ ι ο ς  Μ ο υ σ τάκη ς
Δε θυμάται τίποτα από την παλιά του ζωή πέρα 
από το ότι είχε μέσα του αφρό ξυρίσματος. Αυτό 
είναι, όμως, στο παρελθόν, γιατί τώρα έχει ένα 
δυνατό μουστάκι! Αγωνίζεται για την ελευθερία 
όλων των Ντενεκεδοφίλων του.

Δημήτρης Τσουροπλής

Tάκη ς Ν τ ο μα τάκη ς
Εγώ είμαι ο Τάκης Ντοματάκης. Γεννήθηκα σε 
εργοστάσιο κατασκευής μεταλλικών δοχείων. 
Έμεινα σε μια αποθήκη λίγους μήνες πριν με 
μεταφέρουν σε ένα άλλο εργοστάσιο ντομάτας. 
Αφού πλύθηκα και με γυάλισαν, με γέμισαν 
με φρέσκο πολτό ντομάτας. Με σφράγισαν 
και μετά με έστειλαν σε ένα σουπερμάρκετ. 
Ύστερα από δύο μέρες με σήκωσε μια κοπέλα 
και με πήρε σπίτι. Τα παιδιά του σπιτιού μου 
έδωσαν το όνομά μου. Όταν κατέληξα στην 
Ντενεκεδούπολη, έγινα ήρωας και τώρα η 
πόλη είναι το σπίτι μου!

Κάτια Παπαδάκου

Πέμπτη τάξη A’ & B’ Πέμπτη τάξη A’ & B’ 
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Ο Χρ υ σ ό ς  Σαρ δ έ λα ς
Ο Χρυσός Σαρδέλας γεννήθηκε στην Ελλάδα, 
στη θάλασσα. Όταν ο Τζέρρης τον πήρε, τον 
έβαλε σε ένα ντουλάπι γεμάτο σαρδέλες. Ο 
Χρυσός Σαρδέλας έφαγε όλες τις σαρδέλες και 
έγινε τέεεεραααας! Μια μέρα ο Τζέρρης πήγε 
να φάει τον Σαρδέλα, αλλά ο Σαρδέλας έφαγε 
τον Τζέρρη! Πάει στην Ντενεκεδούπολη για να 
τα φάει όλααααααα!

Νικόλαος Κοτρίδης Singh

Η Π έ πη Π έψη
Η Πέπη Πέψη έχει ροζ μαλλιά όπως το ροζ 
νερό και τα χείλια της είναι κόκκινα σαν 
τριαντάφυλλο. Είναι πολύ δραστήρια και 
ωραία και μέσα της είχε κόλα. Της αρέσει να 
τρώει μπέργκερ και να κάνει σκεητμπόρντιγκ. 
Αγωνίζεται για να μην πετάνε οι άνθρωποι 
τα σκουπίδια τους στον δρόμο και να 
ανακυκλώνουν σωστά και θέλει να κρατάει 
την Ντενεκεδούπολη καθαρή.

Μυρτώ-Στεφανία Μαγουλά

Ζωή Ζαχαρ ο ύχα
Η Ζωή είναι πολύ καλή. Θέλει να διώξει τους 
κακούς από την Ντενεκεδούπολη. Της αρέσει 
να παίζει σχοινάκι και κρυφτό σαν όλα τα 
ντενεκεδάκια. Έχει κόκκινα χείλια σαν κεράσι 
και μεγάλα μάτια σαν μπάλα ποδοσφαίρου. 
Μερικές φορές είναι λίγο άτακτη. Το χαμόγελό 
της σε κάνει να θέλεις να χορέψεις χιπ-χοπ και 
ροκ εν ρολ. Είναι η καλύτερη! 

Στέλλα Μεττή

Μαρμ ε λάδα ς κα ι 
Φ υ σ τ ι κ ο β ο ύ τ υ ρ ο ς
Ο Φυστικοβούτυρος και ο Μαρμελάδας, τα δύο 
αυτά δίδυμα ντενεκεδάκια πετάχτηκαν πριν 
χρόνια στον κάδο ανακύκλωσης, ενώ ήταν 
γεμάτα! Τι σπατάλη! Κάποια στιγμή  βρήκαν 
τον δρόμο τους προς τον πολιτισμό. Έγιναν 
ήρωες και βοήθησαν πολλούς ανθρώπους και 
πολλά ντενεκεδάκια. Αγωνίζονται για να είναι 
ελεύθεροι όλοι στην Ντενεκεδούπολη! 

Μελίνα Τσουροπλή

Ο Φασ ο λάκη ς
Ο Φασολάκης είχε μέσα του φασόλια, που 
ήταν ζουμερά και άρεσαν πολύ στα παιδιά! 
Τώρα είναι άδειος και δεν του αρέσει να είναι 
μέσα στα σκουπίδια. Μετακόμισε, όμως, 
στην Ντενεκεδούπολη και τώρα είναι πολύ 
χαρούμενος που ζει μαζί με τους φίλους του, τα 
άλλα ντενεκεδάκια.

Παύλος Ξενοφώντος

Ο Κ ύ ρ ι ο ς  Φασ ό λ η ς
Ο Κύριος Φασόλης είναι από την οικογένεια 
Φασουλάδα! Το εξωτερικό του κουτιού του είναι 
μπλε με μαύρη επιγραφή. Ο Κύριος Φασόλης 
μένει στην Ντενεκεδούπολη. Η πόλη είναι 
μεγάλη και πολύχρωμη. Σε αυτήν την πόλη 
μένουν πολλά διαφορετικά κουτιά, που έχουν 
έρθει από διάφορα μέρη. Ο Κύριος Φασόλης 
αγωνίζεται για να είναι όλα τα ντενεκεδάκια 
ασφαλή και να ζήσουν όπως θέλουν!

Παναγιώτης Βασιλείου

Πέμπτη τάξη A’ & B’ Πέμπτη τάξη A’ & B’ 
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Ο Μ ι κ ρ ό ς  Τ ό ν ο ς
Ο Μικρός Τόνος είχε έναν αδελφό και έμεναν 
μαζί σε μια κουζίνα. Μία μέρα ξύπνησε και 
ανακάλυψε ότι ο αδελφός του εξαφανίστηκε! 
Κάποιος τον έφαγε! Ο Μικρός Τόνος ήταν 
λυπημένος, γιατί ένιωθε μόνος και αποφάσισε 
να φύγει. Ήταν ένα μακρύ και σκληρό ταξίδι. 
Τελικά βρήκε την Ντενεκεδούπολη, έκανε 
φίλους και αποφάσισε να μείνει. Ήταν πολύ 
ευτυχισμένος!

Ελένη Σωτηρίου

Ν τ ί να η Ν τ ο μα τ ί να
Η Ντίνα η Ντομαντίνα είχε μέσα – τι άλλο; 
- σούπα ντομάτας! Όταν τελείωσε η σούπα, 
την έριξαν σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Εκεί 
γνώρισε τον άντρα της, τον Λάκη Φασολάκη, 
και μαζί αποφάσισαν να μετακομίσουν στην 
Ντενεκεδούπολη. Τώρα ζουν μαζί ευτυχισμένοι 
με τα μικρά ντενεκεδάκια τους και τους φίλους 
τους!

Αλεξία Broughton

Μπ ί ν ζ ι
Μια μέρα ο Μπίνζι, που είχε κάποτε φασόλια, 
πήγε στο σούπερ μάρκετ και άρχισε να παίζει 
με τους φίλους του στα ράφια. Αλλά ένας 
άνθρωπος τον πήρε τυχαία και τον πήγε στο 
ταμείο! Ο άνθρωπος τον πήγε στο σπίτι του, 
τον άνοιξε και έφαγε όλα τα φασόλια. Μετά 
τον πέταξε στα σκουπίδια και ήταν μόνος και 
θλιμμένος. Έτσι αποφάσισε κι εκείνος να 
πάει στην Ντενεκεδούπολη για να ζήσει εκεί 
ευτυχισμένος!

Θοδωρής Parkes

Σ ο ύ λ η ς Φασ ο ύ λ η ς
Ο Σούλης Φασούλης είχε μέσα του φασόλια και 
ήταν μέσα στα ντουλάπια για αρκετό καιρό. Όταν 
τον πέταξαν, άκουσε για την Ντενεκεδούπολη 
και τώρα που πήγε να μείνει εκεί είναι πολύ 
χαρούμενος! Είναι πολύ δημοφιλής και έχει 
πολλούς φίλους!

Λουκάς Stirk

Μπ ο μ π ο Σ οκ ο λα τάκη ς
Ο Μπομπ ο Σοκολατάκης, πριν πάει να μείνει 
στην Ντενεκεδούπολη, είχε μέσα του μικρά, 
νόστιμα σοκολατάκια. Τα παιδιά τον λάτρευαν 
και έφαγαν αμέσως τα σοκολατάκια του! 
Μετά τον έριξαν σε έναν κάδο, αλλά επειδή 
δεν του άρεσε εκεί, αποφάσισε να πάει να 
ζήσει στην Ντενεκεδούπολη μαζί με τα άλλα 
ντενεκεδάκια. Τώρα έχει πολλούς φίλους!

Γιώργος Παναγίδης

Άρη ς ,  ο Αρ ε σ τ ό ς  Αρακά ς
Ο Άρης είχε μέσα του αρακά. Ζούσε σε ένα 
σπίτι, στα ράφια της κουζίνας. Όταν οι άνθρωποι 
έφαγαν τον αρακά, τον πέταξαν στα σκουπίδια. 
Μετά ήρθε η σκουπιδιάρα και τον πήρε, αλλά 
πριν τον λιώσουν, ο Άρης δραπέτευσε και πήγε 
στην Ντενεκεδούπολη! Τα μάτια του θα είναι 
για πάντα πράσινα.

Αλέξανδρος Duckworth
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Θά λασ σα Τ ο ν ο π ο ύ λ ο υ
Η δεσποινίς Θάλασσα Τονοπούλου ήταν κάποτε 
πολύ βαριά, γιατί ήταν γεμάτη τόνο! Ευτυχώς, 
κάποιος έφαγε τον τόνο και τώρα είναι τόσο 
ελαφριά, που μπόρεσε να έρθει από πολύ 
μακριά ως την Ντενεκεδούπολη. Τώρα ζει 
με τους φίλους της, την Ντίνα Ντοματίνα, τον 
Φασολάκη και όλους τους άλλους!

Θάλασσα Μητσόλη-Garcia

Λάκη ς Φασ ο λάκη ς
Ο Λάκης Φασολάκης είχε κάποτε μέσα του 
νόστιμα φασόλια. Ήταν για πολύ καιρό μέσα 
σε ένα ντουλάπι και βαριόταν πολύ! Μια μέρα, 
αφού τα παιδιά του σπιτιού έφαγαν τα φασόλια, 
τον έβαλαν σε έναν κάδο ανακύκλωσης. Εκεί 
γνώρισε τη γυναίκα του, την  Ντίνα Ντοματίνα και 
αποφάσισαν να πάνε να ζήσουν ευτυχισμένοι 
στην Ντενεκεδούπολη με την οικογένειά τους!

Λία Stassi

Ο Μπ ι σ κ ο τ έ ν ι ο ς
Ο Μπισκοτένιος, που είχε μέσα του τραγανά 
μπισκότα, ήθελε να φύγει από την κουζίνα 
που έμενε. Είχε ακούσει τόσα για την 
Ντενεκεδούπολη, που ήθελε να πάει να μείνει 
εκεί! Όταν τελείωσαν όλα τα μπισκότα του, ο 
Μπισκοτένιος δεν έχασε χρόνο και έκανε το 
όνειρό του πραγματικότητα! Μένει πια στην 
Ντενεκεδούπολη και έχει πολλούς φίλους!

Charlie Smee
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Έκτη τάξη Έκτη τάξη

Διδ.: Δημήτρης Βογιατζής

Ελένη του Ευριπίδη

 Η  Ελένη είναι τραγωδία του Ευριπίδη που γράφτηκε το 412 π.Χ. και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την 
ίδια εποχή, δηλαδή, μόλις είχε τελειώσει η Σικελική εκστρατεία με την πανωλεθρία του αθηναϊκού στόλου. 
Η τραγωδία αρχίζει με την Ελένη, ικέτιδα στο μνήμα του Πρωτέα, να εξιστορεί τα δεινά της και να προσπαθεί 
να αποφύγει τον Θεοκλύμενο (βασιλιά της Αιγύπτου), που την πιέζει να τον παντρευτεί. Ο Μενέλαος, μετά 
από την άλωση της Τροίας κατέπλευσε στην Αίγυπτο, όπου συνάντησε την Ελένη και έμαθε με κατάπληξη ότι 
η «εν Τροία» Ελένη ήταν φάσμα ψευδές. Η πραγματική του σύζυγος ήταν κρυμμένη στην Αίγυπτο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του πολέμου και ο καταστροφικός πόλεμος της Τροίας είχε βασιστεί σε ένα ψέμα. Ο βασιλιάς 
της Αιγύπτου Θεοκλύμενος θέλει να νυμφευθεί την Ελένη, αλλά εκείνη με τον Μενέλαο καταφέρνουν και 
διαφεύγουν κρυφά. Το έργο χαρακτηρίζεται ως αντιπολεμικό δράμα.
 Αφού μιλήσαμε στην τάξη εκτενώς για το συγκεκριμένο έργο αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα κόμικ 
που να λέει την παραπάνω ιστορία με πιο σύγχρονο τρόπο. Για τη δημιουργία του κόμικ χρησιμοποιήθηκε η 
ιστοσελίδα “Storyboard That” και συμμετείχαν με αλφαβητική σειρά οι μαθητές:

Δάφνη Διαμαντάκη

Καλλιόπη Δούκα

Νηρέας – Λουκάς Καλαμπούσης

Λέα – Αναστασία Λυμπούρη

Θέα Μεσομέρη

Ουρανία (Αριάν) Μήτσου

Πανδώρα Παναγίδη

Ηλέκτρα Παπαδάκη

Βασιλική (Κική) Πόρτερ

Κατερίνα Πόρτερ

Μελίνα Τσάκου

Γιώργος Φράγκος

Ελισάβετ Φράγκου

Αλέξανδρος Φυσέκης

Νικόλας Φυσέκης
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ΤΕΛΟΣ

Έκτη τάξη Έκτη τάξη
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GCSE 1 GCSE  1

Διδ.: Κέλλυ Τζωρτζοπούλου

Ο Ερωτόκριτος στο θέατρο

 Ο «Ερωτόκριτος» είναι ένα από τα σπουδαιότερα έργα 
της Κρητικής Λογοτεχνίας. Πρόκειται για πολύστιχο αφηγηματικό 
ποίημα, που συντέθηκε από τον Βιτσέντζο Κορνάρο στην 
Κρήτη, πιθανότατα κατά την πρώτη δεκαετία του 17ου αιώνα. 
Ο «Ερωτόκριτος» δεν είναι θεατρικό έργο, ωστόσο έχει πολλά 
θεατρικά στοιχεία. Τα σπουδαιότερα εξ αυτών είναι τα εκτενή 
διαλογικά του μέρη και ο χωρισμός του σε πέντε σκηνές. Για 
αυτόν τον λόγο, άλλωστε, έχει δραματοποιηθεί πάρα πολλές 
φορές ήδη από τον 17ο αιώνα και εξακολουθεί μέχρι σήμερα να 
ανεβαίνει στο θέατρο και να συγκινεί.
 Στην τάξη μελετήσαμε έναν από τους ωραιότερους 
διαλόγους του έργου: τη σκηνή κατά την οποία ο Πεζόστρατος, 
πατέρας του Ερωτόκριτου, μεταφέρει στον βασιλιά και πατέρα της 
Αρετούσας την πρόταση γάμου του Ερωτόκριτου. Στο απόσπασμα 
αυτό προβάλλεται η αντίληψη της εποχής ότι η κοινωνική 
ανισότητα αποτελεί εμπόδιο για την ένωση των δυο νέων. Όμως, 
μέσα από τη φωνή του Πεζόστρατου αντιπαραβάλλεται η αξία 
της γνώσης και της αρετής στον πλούτο και την αριστοκρατική 
καταγωγή. Επιπλέον, παρακολουθήσαμε βιντεοσκοπημένα 
αποσπάσματα από σχολικές θεατρικές παραστάσεις και από 
το μουσικό θέατρο (μιούζικαλ) του διακεκριμένου συνθέτη 
Δημήτρη Μαραμή, στο οποίο παρουσιάζεται η ιστορία του Ερωτόκριτου ιδωμένη από μια σύγχρονη ματιά.  
 Με αφορμή τις δραστηριότητες αυτές, οι μαθητές του GCSE 1 γράφουν τις εντυπώσεις και τις σκέψεις 
τους. 

 Η ιστορία του «Ερωτόκριτου» μου θυμίζει το θεατρικό έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Σαίξπηρ στο 
θέμα της αγάπης. Και στα δυο έργα οι δυο νέοι αγαπιούνται, αλλά δεν μπορούν να είναι μαζί για οικογενειακούς 
λόγους. Όμως, σε αντίθεση με το θεατρικό έργο του Σαίξπηρ, ο «Ερωτόκριτος» έχει αίσιο τέλος· οι δυο νέοι 
τελικά παντρεύονται κι αυτό το στοιχείο κάνει ολόκληρη την ιστορία πιο ωραία. Μια ακόμη διαφορά που 
παρατήρησα είναι ότι στον Ρωμαίο και την Ιουλιέτα οι οικογένειες μισιούνται και γι’ αυτό δεν μπορούν να 
παντρευτούν οι νέοι, ενώ στον «Ερωτόκριτο» οι νέοι ανήκουν σε διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Μου έκανε 
μεγάλη εντύπωση που ο πατέρας της κοπέλας πρέπει να αποφασίσει, ποιον θα παντρευτεί η Αρετούσα, αλλά 
και το ότι η ιστορία φανερώνει τη δύναμη της απέραντης αγάπης. 

Νικόλας Αργυρόπουλος 
 
 Η Αρετούσα είναι ευγενική και στοργική. Είναι γενναία, επειδή ακολουθεί την καρδιά της και αρνείται 
να δεχτεί τις απόψεις του πατέρα της, ακόμη κι όταν εκείνος τη στέλνει στη φυλακή. Μου θυμίζει την Ιουλιέτα 
από τον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα», γιατί έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά: είναι πεισματάρες (με την καλή έννοια) 
και μένουν σταθερές στις αποφάσεις τους. Θεωρώ πως η Αρετούσα περνά το βασικό μήνυμα της ιστορίας, 
καθώς αγαπά κάποιον για τον καλό του χαρακτήρα κι όχι για τα χρήματά του. Νομίζω πως όλοι οι άνθρωποι 
χρειάζεται να έχουν αυτόν τον χαρακτήρα. 

Αθηνά Κοτρίδη

 Η ιστορία είναι ενδιαφέρουσα και μου θυμίζει 
σε αρκετά σημεία μιαν άλλη ιστορία αγάπης, τον  
Aladdin. Οι δυο ήρωες της ιστορίας ξεχωρίζουν για 
τις αρετές τους. Ο Ερωτόκριτος ήταν πολύ γενναίος 
που έσωσε τον βασιλιά από τους εχθρούς του. Η 
Αρετούσα έδειξε πολύ σωστή συμπεριφορά απέναντι 
στον Ερωτόκριτο, επειδή διάλεξε αυτόν, ακόμη κι 
αν ο πατέρας της τής το απαγόρευσε. Η στάση της 
αυτή δείχνει ότι είναι διαφορετική σε σχέση με τις 
γυναίκες της εποχής της. 

Νικόλας Κούτρας

 Μου αρέσει πολύ η ιστορία του 
«Ερωτόκριτου», γιατί περνά ένα πολύ καλό 
μήνυμα: το ότι δεν έχει σημασία αν δεν έχεις πολλά 
χρήματα, αλλά, εάν είσαι καλός άνθρωπος, μπορείς 
να καταφέρεις στη ζωή σου ό,τι θέλεις. Έτσι και η 
Αρετούσα, που δεν τη νοιάζει που ο Ερωτόκριτος 
δεν είναι πλούσιος, τελικά καταφέρνει να τον 
παντρευτεί. Η παρουσίαση του «Ερωτόκριτου» στο 
θέατρο θα ήταν ενδιαφέρουσα, γιατί η ιστορία είναι 
αρκετά δραματική και συγκινητική και νομίζω ότι θα 
άρεσε πολύ στον κόσμο. 

Μαρία Κυριακίδου

 Η ιστορία του «Ερωτόκριτου» μας δίνει μια 
αντίθετη εικόνα για τα δικαιώματα της γυναίκας σε 
σχέση με αυτήν που έχουμε στη σημερινή εποχή. 
Οι γυναίκες τότε δεν είχαν δικαιώματα και δεν 
μπορούσαν να παντρευτούν εκείνον που ήθελαν. 
Μου έκανε εντύπωση η συμπεριφορά της Αρετούσας, 
γιατί  είναι πολύ διαφορετική σε σύγκριση με τις 
γυναίκες εκείνης της εποχής. Αγαπάει έναν άνδρα 
χαμηλότερης κοινωνικής τάξης, παρόλο που ξέρει 
ότι ο πατέρας της δε θα τον εγκρίνει και συνεχίζει 
να τον αγαπά, ακόμα και όταν της το απαγόρευσε ο 
πατέρας της. Εκείνη, όμως, ήταν πρόθυμη να μπει 
ακόμη και στη φυλακή για τον Ερωτόκριτο, κίνηση 
που δείχνει την απέραντη αγάπη της. Γενικά, μου 
αρέσει η ιστορία του Ερωτόκριτου, επειδή στο τέλος 
οι νέοι παντρεύονται και ο Ερωτόκριτος ανεβαίνει 
στον θρόνο της Αθήνας.  

Αλέξης Μάρκου

 Ο «Ερωτόκριτος» είναι μια κλασική ιστορία 
αγάπης. Είναι κάτι αντίστοιχο με το έργο «Ρωμαίος 
και Ιουλιέτα». Είναι ένα μεγάλο έργο και πολύ 
σημαντικό στην κρητική παράδοση. Πολλοί έχουν 
ασχοληθεί μαζί του, όπως ο Ξυλούρης, ο Χάλαρης, 
αλλά και ο Λουδοβίκος των Ανωγείων. Ένας από 
τους πιο εντυπωσιακούς χαρακτήρες στην ιστορία 
είναι ο πατέρας του Ερωτόκριτου. Παρόλο που δεν 
έχει καμιά ευκολία στη ζωή, χρησιμοποιεί τη σοφία 
του για να επηρεάσει τους άλλους γύρω του θετικά. 
Είναι αυτός που μεταφέρει το μήνυμα πως η αγάπη 
δε γνωρίζει όρια, κοινωνική τάξη και πλούτη. Πως 
είναι πιο δυνατή από όλα αυτά. Έτσι, παίζει έναν 
πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του έργου και 
στην τελική νίκη της αγάπης  ανάμεσα στους δυο 
νέους. 

Λυδία Μπούκα-Δαβάκη

 Στην τάξη είδαμε αποσπάσματα από 
θεατρικές παραστάσεις του «Ερωτόκριτου». Μου 
άρεσε που σε μερικές από αυτές είχαν διατηρήσει τα 
παλιά κουστούμια και τα σκηνικά που παρέπεμπαν 
σε εκείνη την παλιά εποχή. Μου φάνηκε βέβαια 
ενδιαφέρουσα και η σύγχρονη εκδοχή του έργου, 
στην οποία είχαν αλλάξει τα κουστούμια και τα 
σκηνικά για να ταιριάζουν με τον σημερινό τρόπο 
ζωής μας. Ήταν πολύ ξεκάθαρη έτσι η ιστορία και τα 
μηνύματά της. 

Εύα Σώντερς

 Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ο χαρακτήρας 
της Αρετούσας, επειδή είναι θαρραλέα και επιθυμεί 
να παντρευτεί αυτόν που αγαπάει και όχι κάποιον 
από την ίδια κοινωνική τάξη, τον οποίο όμως δεν 
αγαπά. Επίσης είναι ενάρετη και πιστή στον άνθρωπο 
που αγαπά, τον Ερωτόκριτο. Μου αρέσει πολύ η 
προσωπικότητά της, γιατί παρόλο που ο πατέρας 
της αντέδρασε αρνητικά στην επιλογή της, εκείνη 
ακολούθησε την καρδιά της.

Μάγια Σώντερς

Ο Ερωτόκριτος και η Αρετούσα, έργο του Θεόφιλου
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 Ο Πεζόστρατος θέλει να ζητήσει το χέρι 
της Αρετούσας από τον βασιλιά για λογαριασμό 
του Ερωτόκριτου. Επειδή δεν μπορεί να του το πει 
κατευθείαν, φοβούμενος την αντίδρασή του, αρχίζει 
να αφηγείται τι συνέβαινε παλιά. Πώς δηλαδή οι 
πλούσιοι και δυνατοί πάντρευαν τα παιδιά τους 
με κοινωνικά κατώτερους, αλλά έξυπνους και 
έντιμους ανθρώπους. Με αυτόν τον τρόπο λέει στον 
βασιλιά ότι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή είναι 
η γνώση, η μόρφωση, η ανδρεία και η αρετή. Τα 
πλούτη και η εξουσία δεν είναι σημαντικά, άρα δεν 
πρέπει να εμποδίσουν την ευτυχία δυο ανθρώπων 
που αγαπιούνται. Εμένα μου έκανε εντύπωση το 
ότι ο Ηράκλης έδιωξε τον Πεζόστρατο, ακόμη κι 
αν άκουσε τα σοφά αυτά λόγια για τη σημασία του 
χαρακτήρα των ανθρώπων. Όμως, δέχτηκε να δώσει 
το χέρι της κόρης του στον Ερωτόκριτο, όταν εκείνος 
έσωσε τη ζωή του. 

Ορέστης Τσίρκας

 Στο απόσπασμα αυτό είναι πολύ εμφανής η 
διαφορά μεταξύ των δυο ανδρών, αναφορικά με τη 
συμπεριφορά τους. Ο Πεζόστρατος παρουσιάζεται ως 
ένας εξαιρετικά ευγενικός άνθρωπος που μιλάει με 

τη λογική και το μυαλό και όχι με την καρδιά. Μιλάει 
με έναν βαθιά φιλοσοφικό στοχασμό για αλήθειες 
της ζωής, όπως για παράδειγμα την παροδικότητα 
και ματαιότητα του πλούτου και των αξιωμάτων. Μου 
άρεσε πολύ το μήνυμα που περνά ο πατέρας του 
Ερωτόκριτου, ότι δηλαδή τα πλούτη και η δύναμη 
δεν είναι τα πιο σημαντικά στη ζωή. Από την άλλη 
πλευρά, μου έκανε εντύπωση ότι ο πατέρας της 
Αρετούσας δεν ήθελε να ακούσει τα σοφά λόγια 
του Πεζόστρατου. Είναι αυταρχικός άνθρωπος και 
νομίζει ότι μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. 

Λουκάς Chartouni

O Ερωτόκριτος, από τον θίασο του Ηλία Καρελλά

Ερωφίλη

 Οι αρχαίοι Έλληνες λάμβαναν πολύ σοβαρά την 
ψυχαγωγία τους και χρησιμοποιούσαν το θέατρο ως τρόπο 
έκφρασης του εαυτού τους και του κόσμου στον οποίο ζούσαν. 
Οι τρεις τύποι θεάτρου ήταν η κωμωδία, το σατυρικό δράμα και η 
τραγωδία. 
 Ας ελπίσουμε ότι αυτή η μεγάλη ελληνική θεατρική 
παραγωγή και παράδοση θα συνεχιστεί και στο μέλλον, 
ώστε οι μελλοντικές γενιές να γίνουν φορείς της. Είναι πολύ 
ενθαρρυντικό ότι στο νησί της Κρήτης, το αρχαίο θέατρο των 
Απτέρων, που είναι ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά μνημεία 
του είδους του, ξανάνοιξε πρόσφατα, το 2016, στο κοινό. 

Ειρήνη Πολυδώρου 

Το Αρχαίο Ελληνικό Δράμα ως προπομπός 
του Κρητικού Θεάτρου

 Μεταξύ του 1580 και του 1669 ήταν η περίοδος ακμής 
για το Κρητικό θέατρο. Εκείνη την εποχή είχαν γραφτεί πολλά 
έργα. Τα έργα ήταν γραμμένα από γνωστούς και άγνωστους 
συγγραφείς. Τα πιο γνωστά είναι ο  «Απόκοπος», «η Φυλλάδα 
του Γαϊδάρου», «η Θυσία του Αβραάμ», ο «Ερωτόκριτος», «η 
Βοσκοπούλα» και η «Ερωφίλη». Τα έργα αυτά πέρασαν και στην 
προφορική παράδοση. 
 Οι σημαντικότεροι δραματουργοί της κρητικής λογοτεχνίας 
είναι ο Γεώργιος Χορτάτσης και ο Βιντσέντζος Κορνάρος, κύριοι 
εκπρόσωποι μιας σχολής λογοτεχνίας με έμφαση στη λαϊκή 
κρητική διάλεκτο, που άνθισε στα τέλη του 16ου και στις αρχές του 
17ου αιώνα, όταν η Κρήτη ήταν υπό την κυριαρχία της Βενετίας. Το 
πιο γνωστό έργο του Χορτάτση είναι η «Ερωφίλη», μια τραγωδία 
που έγινε γρήγορα πολύ γνωστή και αγαπητή. Γράφτηκε γύρω 
στο 1600 στο Ρέθυμνο. Δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1637 
στη Βενετία, πιθανώς μετά τον θάνατο του Χορτάτση. 
 Ένας άλλος πολύ γνωστός λογοτέχνης ήταν ο Βιντσέντζος 
Κορνάρος, γνωστός για το επικό ποίημα «Ερωτόκριτος», ένα 
ρομαντικό ποίημα που γράφτηκε στις αρχές του 17ου αιώνα στην 
Κρήτη. Αποτελείται από 10.012 στίχους. Είναι γραμμένο στην 
κρητική διάλεκτο. Το κεντρικό θέμα είναι η αγάπη μεταξύ του 
Ερωτόκριτου και της Αρετούσας. Το έργο αυτό θεωρείται ως ένα 
από τα σημαντικότερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας και από τα 
σπουδαιότερα έργα της ελληνικής δραματουργίας.

Ανθίππη Χατζηπατέρα - Έκτορας Salter - Χριστίνα Σωτηρίου

Κρητική Λογοτεχνία / Κρητικό Θέατρο
Τα πιο γνωστά έργα

Διδ.: Θωμάς Χατζηδάβαρης
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 Η «Ερωφίλη» είναι η πιο γνωστή τραγωδία του Γεωργίου 
Χορτάτση. Γράφτηκε το 1595 και είναι ένα από τα πιο γνωστά έργα 
της Κρητικής λογοτεχνίας. Την ίδια περίοδο έγραψε και ο Σαίξπηρ 
τον «Ρωμαίο και Ιουλιέτα».
 Επίσης, θεωρώ ότι ο Χορτάτσης έχει εμπνευστεί από τις 
αρχαίες ελληνικές τραγωδίες, όπου οι ηρωίδες επιλέγουν να 
θυσιαστούν για να υπερασπίσουν το δικαίωμα τους να ζουν και 
να πράττουν ελεύθερα. Η θυσία της Ερωφίλης μας θυμίζει τον 
ηρωικό θάνατο της Αντιγόνης του Σοφοκλή. 
 Ο Χορτάτσης τονίζει τον ηρωισμό της γυναίκας δίνοντας 
στο έργο του το όνομα της πρωταγωνίστριας του. Επίσης προτιμά 
να παραλείπει τις σκηνές βίας και αιματοχυσίας, οι οποίες απλά 
αναφέρονται από τους ηθοποιούς, όπως ακριβώς συνέβαινε και 
στις αρχαίες ελληνικές τραγωδίες.                  
      Άγγελος Τεριζάκης

 Η «Ερωφίλη» του Ρεθυμνιώτη ποιητή Γεώργιου Χορτάτση 
γράφτηκε γύρω στα 1595 και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα 
έργα της κρητικής λογοτεχνίας. Ο ποιητής εμπνεύστηκε το έργο 
του από την Ιταλική τραγωδία «Orbecche» του Giambattista και 
πολλές άλλες τραγωδίες του 16ου αιώνα, όπως το «Ρωμαίος και 
Ιουλιέτα». 
 Επίσης, επηρεάστηκε από την ιταλική αναγεννησιακή 
τραγωδία και πολλά άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με αυτή 
και που αποτέλεσαν την έμπνευση για την υπόθεση και τη δομή 
της «Ερωφίλης». 

Ειρήνη Δούκα 

 Η λογοτεχνία και η ποίηση λέγεται ότι προέρχονται 
από την Κρήτη. Επίσης, η σύγχρονη ελληνική ποίηση άρχισε να 
αναδύεται μετά την ύστερη βυζαντινή αυτοκρατορία. Ένας από 
τους πιο γνωστούς ποιητές με καταγωγή από την Κρήτη είναι και 
ο Γεώργιος Χορτάτσης και το πιο αξιοσημείωτο έργο του ήταν η 
«Ερωφίλη», ένα αριστούργημα της κρητικής αναγεννησιακής 
ποίησης. 

Γεώργιος Μήλτσιος

 Εκτός της «Ερωφίλης», ένα άλλο καταπληκτικό έργο 
της κρητικής λογοτεχνίας ήταν ο «Ερωτόκριτος». Αυτά τα δυο 
επικά ποιήματα έγιναν πολύ αγαπητά και γνωστά στον κόσμο, 
επειδή είναι ιστορίες αγάπης και ρομαντισμού στα πρότυπα του 
«Ρωμαίου και της Ιουλιέτας». Υπήρχε μεγάλη δόση ρομαντισμού 
στα έργα αυτά και έτσι το κοινό απολάμβανε την ανάγνωσή τους. 

Γεώργιος Σολωμού
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Πηγές έμπνευσης του Χορτάτση για τη 
συγγραφή της Ερωφίλης  Την εποχή που οι τέχνες στην υπόλοιπη Ευρώπη ανθούσαν, η Ελλάδα βίωνε μια εποχή κατά την 

οποία οι ξένοι ηγέτες της προσπαθούσαν να εισάγουν αλλότρια, δυτικόφερτα στοιχεία σε αυτήν, ως μια 
απόπειρα στείρου μιμητισμού. Ένα από τα μέρη που όχι μόνο διατήρησε την ελληνική παράδοση, αλλά την 
«μπόλιασε» κιόλας με ιταλικά στοιχεία σε ένα αγαστό πάντρεμα πολιτισμών ήταν η Κρήτη. 
 Εκεί η λογοτεχνία έφτασε στην ακμή της κατά την περίοδο 1580-1669, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα 
θεατρικά έργα εκείνης της περιόδου.
 Τα έργα αυτά ήταν ποικίλης θεματολογίας: κωμωδίες, τραγωδίες, αλλά και θρησκευτικά δράματα, 
όπως «Η Θυσία του Αβραάμ».
 Το βασικότερο όμως θέμα είναι η αξία του έρωτα και της τιμής που έχουν μέσα τους όλοι οι Κρητικοί.
 Δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι η λογοτεχνία και το θέατρο της αναγεννησιακής Κρήτης ήταν 
ένας από τους ισχυρότερους πυλώνες ανάπτυξης του νεότερου, νεοελληνικού πολιτισμού.

Φρειδερίκος Βάσσος

Η ιστορία της Ερωφίλης

 Το ποίημα διαδραματίζεται στην Αίγυπτο. Η ιστορία της «Ερωφίλης» αναφέρεται στον βασιλιά της 
Αιγύπτου Φιλόγονο, ο οποίος σκότωσε τον αδερφό του για να του πάρει τον θρόνο και παντρεύτηκε τη χήρα 
γυναίκα του. Έχει μία κόρη, την Ερωφίλη, την οποία μεγαλώνει μαζί με τον Πανάρετο, ένα ορφανό αγόρι με 
βασιλική καταγωγή.  
 Ο Πανάρετος και η Ερωφίλη αγαπιούνται και παντρεύονται κρυφά, χωρίς να πουν τίποτα στον
Φιλόγονο. Ο Φιλόγονος, όμως, ήθελε να παντρέψει την Ερωφίλη με τον γιο γειτονικής βασιλικής οικογένειας 
και όταν μαθαίνει για τον κρυφό τους γάμο, σκοτώνει τον Πανάρετο και στέλνει το κεφάλι του, την καρδιά του 
και τα χέρια του σαν δώρο γάμου στην κόρη του. Όταν η Ερωφίλη λαμβάνει το τραγικό αυτό δώρο, αυτοκτονεί. 
Τότε οι υπηρέτες του Φιλόγονου τον σκοτώνουν. 
 Μαζί με τον «Ερωτόκριτο», ένα επικό ρομαντικό ποίημα, η «Ερωφίλη» βρίσκεται στο απόγειο 
της κρητικής αναγεννησιακής λογοτεχνίας. Και τα δύο έργα έγιναν δημοφιλή αναγνώσματα σε αρκετές 
ελληνόφωνες περιοχές και πέρασαν από γενιά σε γενιά στην προφορική παράδοση . 

Αντώνιος Κουγκέλλης

 Στην πρώτη πράξη της «Ερωφίλης» εμφανίζεται αρχικά ο Πανάρετος, που αποκαλύπτει στον 
Καρποφόρο το μυστικό του κρυφού γάμου του και σε επόμενη σκηνή ο βασιλιάς αποκαλύπτει στον σύμβουλο 
το σχέδιο να παντρέψει την Ερωφίλη παρουσιάζοντάς του τα προξενιά, που του έχουν προτείνει. Στην πρώτη 
πράξη υμνείται η παντοδυναμία του Έρωτα.
 Το τραγικό τέλος της Ερωφίλης μοιάζει πολύ με το τέλος του Ρωμαίου, ο οποίος αυτοκτονεί επειδή 
νομίζει πως η αγαπημένη του Ιουλιέτα έχει πεθάνει. Ο θάνατος των δύο νέων είναι μια ηρωική πράξη 
διαμαρτυρίας ενάντια στην αυταρχικότητα των πατεράδων τους. 
 Η απήχηση που είχε το έργο ήταν τέτοια που στο Ρέθυμνο το μοντέρνο ανοιχτό θέατρο ονομάστηκε 
«Ερωφίλη» για να τιμηθεί το γνωστό αυτό ρομαντικό έπος.

Αρχοντία Αττιλάκου-Dilan Ζερίτης
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Διδ.: Δρ. Όλγα Φακατσέλη

Σκέψεις για το θέατρο 
ή για μια θεατρική 
παράσταση που μου 
έκανε εντύπωση

 Μια παράσταση που είδα πρόσφατα 
στο θέατρο ονομαζόταν «Αδύναμοι 
χαρακτήρες γεμάτοι πείσμα να ευτυχήσουν», εμπνευσμένη από το βιβλίο «Μπλε Υγρό» της Βίβιαν Στεργίου, 
στο θέατρο της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Αρχικά, νόμιζα ότι η παράσταση θα ήταν λίγο ερασιτεχνική, 
αλλά μου άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
  Το έργο ήταν φτιαγμένο για νέους από νέους. Έθιξε τους προβληματισμούς των νέων της Ελλάδας του 
σήμερα: τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι νέοι επαγγελματίες, οι νέοι γκέι άνθρωποι με στενόμυαλες 
οικογένειες και όσοι μεγάλωσαν σε μικρές συντηρητικές κοινωνίες, το πρόβλημα των νέων που αναγκάζονται 
να αναζητήσουν δουλειά στο εξωτερικό, λόγω της κρίσης, ενώ έχουν σπουδάσει στην Ελλάδα. Ήταν για 
μένα μια διαφορετική εμπειρία, επειδή δεν έχω ξαναδεί τέτοιου είδους έργο. Ενώ η σκηνοθεσία ήταν πολύ 
μινιμαλιστική, οι ηθοποιοί κατάφεραν να διηγηθούν μία συγκινητική ιστορία και το δυνατό μήνυμα του έργου 
υποστηρίχτηκε από την αμεσότητα του παιξίματος των ηθοποιών που απευθύνονταν κατευθείαν στο κοινό. 
Με συγκίνησε αυτή η παράσταση και  ολόκληρη η εμπειρία ήταν φανταστική με το δημιουργικό περιβάλλον 
της σχολής και το ταλέντο των ηθοποιών.
           Χριστίνα Boman Μαρκάκη

 Ο Καραγκιόζης είναι κεντρικός χαρακτήρας του 
παραδοσιακού ελληνικού θεάτρου σκιών, το οποίο 
σε πολλές περιπτώσεις αποκαλείται με το όνομα του 
πρωταγωνιστή του. Στην Ελλάδα ο Καραγκιόζης ως 
λαϊκός ήρωας εκπροσωπεί τον φτωχό εξαθλιωμένο 
πονηρό Έλληνα. 
    Βασίλης Κουτράκος

Αδύναμοι χαρακτήρες γεμάτοι 
πείσμα να ευτυχήσουν

Ο Καραγκιόζης

Ο Τσάρλι και το εργοστάσιο 
σοκολάτας 

 
  Το θέατρο αποτελεί μια από τις σπουδαιότερες μορφές ψυχαγωγίας και λέω 
ψυχαγωγίας, γιατί, πραγματικά, θεωρώ ότι είναι αγωγή της ψυχής. Όχι μόνο μας δημιουργεί 

σκέψεις και συναισθήματα, αλλά ταυτόχρονα μας διδάσκει.
  Πριν μερικούς μήνες πήγα μαζί με την οικογένειά μου στο Εθνικό Θέατρο (National Theatre) 
εδώ στο Λονδίνο και παρακολουθήσαμε την παράσταση «O Τσάρλι και το εργοστάσιο σοκολάτας». 
Ήταν τα γενέθλια του πατέρα μου εκείνη την ημέρα και βρήκαμε αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο να τα 
γιορτάσουμε.

  Η παράσταση ήταν καταπληκτική! Ήταν ένα υπέροχο μιούζικαλ με φανταστικά κουστούμια, 
μαγευτική μουσική και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πλοκή, που δε σ’ άφηνε στιγμή να βαρεθείς. 

 Το έργο αναφερόταν σε ένα αγόρι, τον Charlie, ο οποίος επισκέπτεται ένα εργοστάσιο σοκολάτας 
και τότε ζει απίστευτες περιπέτειες. Το έργο αυτό μας διδάσκει την τεράστια αξία της φιλίας, αλλά και το 

πόσο σημαντικό είναι να κυνηγάμε τα όνειρά μας και να προσπαθούμε 
να τα κάνουμε πραγματικότητα. Αν θες κάτι πολύ και το προσπαθείς, 

τότε θα γίνει! Φύγαμε από το θέατρο ανανεωμένοι και περιχαρείς!

    Εύα Chartouni
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Ιούλιος Καίσαρ στο Bridge Theatre

τη δική μας γενιά, γιατί καταλάβαμε καλύτερα την 
ιστορία. Επίσης, μου άρεσε πολύ ο τρόπος με τον 
οποίο μετακινούσαν τα σκηνικά με τους ηθοποιούς 
πάνω στη σκηνή. Οι ηθοποιοί βοηθούσαν στην 
αλλαγή των σκηνικών και συχνά εμφανίζονταν 
ανάμεσα στο κοινό. Ξαφνικά ήταν δίπλα σου και 
σου μιλούσαν και ζητούσαν να φωνάζουμε κι 
εμείς ενάντια στον Καίσαρα. Ήταν μια απίστευτη 
παράσταση και δε θα την ξεχάσω ποτέ.

Αριστοτέλης Λεβέντης

 Πριν από λίγο καιρό πήγα με το σχολείο 
μου και είδαμε το θεατρικό «Ιούλιος Καίσαρ» 
του Ουΐλιαμ Σαίξπηρ, στο Bridge Theatre. Ήταν μια 
μοντέρνα ερμηνεία ενός κλασικού έργου. 
 Αντί να συμβαίνει στη ρωμαϊκή εποχή, η 
εποχή είχε μεταφερθεί στο παρόν, οι ηθοποιοί ήταν 
ντυμένοι με ρούχα που φοράμε εμείς σήμερα, 
ακόμη και στην αναπαράσταση του πολέμου 
χρησιμοποιούσαν σημερινά όπλα. Το θέμα 
μεταφέρθηκε με ωραίο τρόπο και ήταν ιδανικό για 

  Οι άθλιοι του Βίκτωρος Ουγκώ είναι μια 
θεατρική παράσταση που παρακολούθησα πριν 
από δύο χρόνια. Μου έκανε τόσο πολύ εντύπωση 
που την είδα δύο φορές. Η παράσταση παίζεται 

σε ένα θέατρο στο κεντρικό Λονδίνο, είναι μιούζικαλ και διαρκεί 3 ώρες.  Βασίζεται στο ομώνυμο έργο 
του Ουγκώ γραμμένο το 1862, στο οποίο ο συγγραφέας περιγράφει τη ζωή Γάλλων χαρακτήρων κατά τη 
διάρκεια των Ναπολεόντειων χρόνων και των χρόνων, μετά το τέλος των πολέμων με τη μάχη του Βατερλό. 
Ο κεντρικός ήρωας είναι ο Γιάννης Αγιάννης, ο οποίος αποφυλακίζεται στα 46 του χρόνια, μετά τα χρόνια 
που πέρασε στη φυλακή, επειδή έκλεψε ένα καρβέλι ψωμί, για να ταΐσει την οικογένεια του. Ο αστυνομικός 
Ιαβέρης ορκίζεται να βρει και να καταδικάσει αυτόν που έκλεψε το καρβέλι. Μετά από ένα ανελέητο 
κυνηγητό εντοπίζει τον Γιάννη Αγιάννη, αλλά ο τελευταίος του ξεφεύγει. Στο τέλος, και ενώ ο Γιάννης 
Αγιάννης έχει την ευκαιρία να σκοτώσει τον Ιαβέρη, τον αφήνει να ζήσει. Ο Ιαβέρης μόλις ανακαλύπτει την 
ταυτότητα αυτού που του χάρισε τη ζωή, πηδάει στον Σηκουάνα. Η παράσταση αυτή έχει τρομερή επιτυχία και 
παίζεται εδώ και 34 χρόνια! Μου άρεσε αυτό το μιούζικαλ, επειδή η υπόθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και 
η μουσική είναι καταπληκτική! Είναι μια παράσταση που θα μου μείνει αξέχαστη!

Κατρίν Παπαναστασίου - Jenkins

Les Misérables 

 Τα περασμένα Χριστούγεννα είχα την ευκαιρία να δω το έργο 
«Ψέμα στο Ψέμα» στο Θέατρο Μουσούρη, στην Αθήνα.
 Δύο αστυνομικοί έχουν μια τελευταία αποστολή, πριν επιστρέψουν 
στα σπίτια τους για τις διακοπές των Χριστουγέννων. Μόνο που αυτό που 
πρέπει να κάνουν, δεν ταιριάζει καθόλου με το γιορταστικό, χαρούμενο 
πνεύμα των ημερών. Πρέπει να ανακοινώσουν σε ένα ηλικιωμένο 
ζευγάρι τον θάνατο της κόρης τους σε ένα ατύχημα. Το όλο ζήτημα απαιτεί 
ειδικό χειρισμό, γι αυτό και οι αστυνομικοί, εξαιτίας της καλοσύνης τους 
και μην αντέχοντας να  ανακοινώσουν τα άσχημα  νέα, αποφασίζουν να 
κρύψουν το γεγονός. Ξεκινούν λοιπόν να λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο 
και τα πράγματα αρχίζουν να μπερδεύονται, προκαλώντας μια σειρά από 
παρεξηγήσεις, παρασύροντας έναν παπά, τους γείτονες ακόμα και ένα 
τσιουάουα!
 Το κύριο στοιχείο του έργου ήταν οι απανωτές παρεξηγήσεις που 
συνέβαιναν, ενώ συνδυάζονταν μοναδικά η ευαισθησία  με το χαμόγελο 
και η συγκίνηση με τα γέλια μέχρι δακρύων. Σαν θεατής βρήκα τον εαυτό μου να αναρωτιέται αν θα προτιμούσα 
μια δυσάρεστη αλήθεια από ένα ωραίο ψέμα. Αυτός ο προβληματισμός μου έμεινε ακόμα και μετά το τέλος 
του έργου και είναι κάτι που σκέφτομαι από τότε συχνά. 

Ευάγγελος Μεγαρίτης

Ψέμα στο Ψέμα
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Διδ.: Χριστίνα Κωστοπούλου

Αποχαιρετιστήριοι λόγοι

 Μετά από μια δύσκολη περίοδο προσαρμογής, το ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας μου στάθηκε ως 
στήριγμα στην αλλαγή από την ελληνική στην αγγλική πραγματικότητα. Το σχολείο με βοήθησε να κρατήσω 
ζωντανή και να βελτιώσω τη μητρική μου γλώσσα, τη γλώσσα της πατρίδας μου. Ευχαριστώ, λοιπόν, το σχολείο 
και συγκεκριμένα τους καθηγητές μου.
    Νίκος Δουράνος

 Έρχομαι στο ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας εδώ και οκτώ χρόνια. Κάθε φορά που οι φίλες μου έλεγαν 
ότι θα κάνουν κάτι το σαββατοκύριακο, εγώ δε μπορούσα να πάω λόγω του ελληνικού σχολείου. Αλλά είμαι 
ευχαριστημένη με αυτό, δεν θα το άλλαζα για τίποτα. Το σχολείο μού έχει κάνει τόσο καλό και μού δημιούργησε 
τόσες ευκαιρίες, που προτιμούσα να πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο αντί για έξοδο με τους φίλους μου. Έχω και 
μεγάλο πάθος για την ελληνική γλώσσα και αγαπάω το ελληνικό περιβάλλον. Είμαι πολύ στενοχωρημένη που 
αυτή η εμπειρία θα τελειώσει τώρα και εύχομαι τα καλύτερα για το σχολείο για το μέλλον.
   Ιζαμπέλλα Λάππα-Newman

 Είμαι πολύ λυπημένη που θα φύγω από το ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας. Τα τελευταία οκτώ χρόνια 
έχω αφιερώσει τα σαββατοκύριακά μου, αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη, επειδή αντί να βλέπω τηλεόραση ή να 
πηγαίνω για ψώνια, πήγαινα για μάθημα και μάθαινα ό,τι αγαπούσα και ό,τι ακόμα αγαπάω. Έχω κάνει πολλές 
καινούριες και καταπληκτικές φίλες. Ακόμα κι αν είμαι λυπημένη, είμαι πολύ ευχαριστημένη που έχω φθάσει 
τόσο μακριά. Εύχομαι στο σχολείο να συνεχίσει να οδηγεί τους μαθητές σε επιτυχίες και σε ένα λαμπρό μέλλον.
  Κωνσταντίνα Λάππα- Newman

 Το ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας, τα τελευταία τρία χρόνια, δε μου έχει προσφέρει μόνο γνώσεις για 
τη μητρική μου γλώσσα και τη χώρα μου, αλλά και καινούριες φιλίες. Αν και το πρωινό ξύπνημα κάθε Σάββατο 
μου στέρησε τις επιπλέον ώρες ύπνου, το να πηγαίνω σε αυτό το σχολείο άξιζε τον κόπο. Οι καθηγητές μου και 
οι συμμαθητές μου θα μου λείψουν πολύ, αλλά ελπίζω κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε στο μέλλον.

Ελίζα Βέττου

 Αν και το πρωινό ξύπνημα κάθε Σάββατο ήταν κάτι το οποίο δεν θα χαρακτήριζα ως την αγαπημένη μου 
ανάμνηση, το σχολείο της Αγίας Σοφίας μου χάρισε πολλές όμορφες αναμνήσεις με τους συμμαθητές μου και με 
την κυρία Χριστίνα, της οποίας η υπομονή είναι αγίας. Έμαθα ότι υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα στα Ελληνικά, 
τα οποία, αν δεν πήγαινα στο σχολείο αυτό, δε θα μάθαινα ποτέ. Ελπίζω το σχολείο να συνεχίσει να λειτουργεί 
έτσι όπως λειτουργεί τώρα και ακόμα περισσότερα παιδιά να είναι τυχερά να φοιτήσουν εδώ. Θα μου λείψει!

Χαρά Βέττου

 Όταν ξεκίνησα να πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν έβλεπα 
το νόημα στο να ξυπνάω νωρίς κάθε Σάββατο, για να μελετήσω μια γλώσσα που ήδη ήξερα. Όμως, όσο περνούσε 
ο χρόνος, κατάλαβα ότι τα Ελληνικά παίζουν σημαντικό ρόλο στη ζωή μου και ότι πρέπει να εκτιμώ τον πλούσιο 
πολιτισμό της Ελλάδας. Ξαφνικά, αυτά τα Σάββατα είχαν νόημα, πέρα από τους βαθμούς στις εξετάσεις, για τους 
οποίους επίσης είμαι ευγνώμων. Θα κοιτάζω πάντα πίσω στις εμπειρίες που είχα σε αυτό το σχολείο, με την 
καταπληκτική τάξη μου.

Οδυσσέας Τσίρκας

 Είμαι πολύ ευχαριστημένη που πέρασα αυτή τη χρονιά στο ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας. Ήταν 
πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον για μένα. Έκανα πολλούς φίλους και θα προσπαθήσω να κρατήσω επαφή μαζί 
τους, όταν τελειώσω το σχολείο.

Κωνσταντίνα Λάππα-Debeffi

 Φτάνοντας στο τέλος του χρόνου μου στο ελληνικό σχολείο, κοιτάω πίσω με νοσταλγία. Έρχομαι στο 
ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας από την ηλικία των 4 ετών και κατά τη διάρκεια αυτών των 13 χρόνων έχω 
μάθει πολλά για την ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό, τη θρησκεία και την ιστορία. Κατανοώ τη σημασία της 
διατήρησης επαφής με την ελληνική κληρονομιά και τις ρίζες μου, παρόλο που μένω στο εξωτερικό. Έχω 
κάνει πολύ καλούς φίλους εδώ και θα κοιτάζω πίσω πάντα με νοσταλγία και με χαρούμενες αναμνήσεις. Είμαι 
χαρούμενη που έχω τα προσόντα του GCSE, AS Level και A Level χάρη στα χρόνια μου στο ελληνικό σχολείο, 
στη σκληρή μου δουλειά και στους δασκάλους, που με βοήθησαν και με δίδαξαν στην πορεία μου. Έχω μάθει 
ανεκτίμητες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για τη ζωή μου, τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά, μέσω του 
ελληνικού σχολείου, για τις οποίες είμαι ευγνώμων. Είχα αφιερωθεί στο ελληνικό σχολείο και ένιωθα ότι ήταν 
πολύ σημαντικό να συνεχίσω μέχρι το τέλος, μια και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευσή μου, καθώς και 
στη διαμόρφωση μου ως άνθρωπος.

Καλλιόπη Χατζηπατέρα
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«Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαρραλέος,
αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια που χάνεις»

Κ.Π. Καβάφης, απόσπασμα από το ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον»

 Μετά από 8 χρόνια ως μαθητής στο ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας, με πολλή λύπη, ήρθε η ώρα 
να φύγω. Μέσα σε όλον αυτόν τον καιρό, το σχολείο της Αγίας Σοφίας μου έχει προσφέρει πιο πολλά από ό,τι 
μπορούσα να φανταστώ. Από την ελληνική λογοτεχνία μέχρι την ιστορία της Ελλάδας, από την ποίηση μέχρι την 
ελληνική κουλτούρα, όλα τους ανεκτίμητα μαθήματα, που είναι απαραίτητα, για να μείνουμε σε επαφή με την  
ελληνική ταυτότητά μας. Τελευταία, νιώθω σαν τον Αντώνιο, τον ιστορικό χαρακτήρα του ποιήματος του Καβάφη, 
που μετά από τόσα όμορφα χρόνια, ξέρει ότι δεν είναι πολύς ο χρόνος μέχρι να χάσει την Αλεξάνδρειά του. 
Έτσι, χαρείτε τα χρόνια σας εδώ, γιατί σε λίγο καιρό θα βρεθείτε στη θέση του Αντωνίου, και θα είστε «έτοιμοι» 
και «θαρραλέοι», με όλα αυτά που έχετε μάθει, με όλες τις καλές στιγμές, τις φιλίες που έχετε φτιάξει, να την 
αποχαιρετήσετε την Αλεξάνδρεια που χάνετε…

Φίλιππος Λάππας- Newman

 Λοιπόν, έφθασε η ώρα να πω αντίο στο ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας. Έχοντας περάσει τα τελευταία 
χίλια-πόσα Σάββατα εδώ, έχω μάθει να εκτιμώ αυτόν τον χώρο εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να παραδεχθώ πως 
στην αρχή δεν ήμουν γεμάτος ενθουσιασμό και δε μου άρεσε να ξυπνάω από τα ξημερώματα. Πρόσφατα όμως, 
κατάλαβα πως πολλά παιδιά δεν έχουν την ευκαιρία να φοιτήσουν εδώ, να κάνουν καινούριους φίλους και να 
μάθουν περισσότερα για τη χώρα τους. Οι εμπειρίες μου εδώ είναι μοναδικές, όπως θα είναι και οι αμέτρητες 
αναμνήσεις, όταν μεγαλώσω. Τα πρώτα μου χρόνια εδώ ήταν ευτυχία: γνώρισα καινούριους ανθρώπους, έμαθα 
νέα πράγματα με μεγάλη δόση αστείων και γέλιων. Μετά ήρθε η ώρα για λίγη δουλειά, για να περάσω τις 
εξετάσεις μου και να έχω επιπλέον προσόντα, αλλά δε σημαίνει ότι αυτά τα τελευταία χρόνια δεν ήταν ευχάριστα. 
Τελικά, θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους μου και τους καθηγητές μου. Είμαι ευγνώμων που κάνατε αυτή τη 
μοναδική εμπειρία εφικτή!

Κωνσταντίνος Αττιλάκος

 Το πέρασμα του χρόνου, όπως λέει ο Καβάφης, είναι σα «φρικτό μαχαίρι». 
Τώρα που φεύγω από το ελληνικό σχολείο της Αγίας Σοφίας, έχω πληγωθεί από αυτό 
το μαχαίρι στην καρδιά μου. Είναι πολύ δύσκολο να πω αντίο στο ελληνικό σχολείο. Τα 
περασμένα 10 χρόνια πέρασαν σα σφαίρα και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο 
«ευχαριστώ» σε όλες τις δασκάλες και τους δασκάλους μου, που με έχουν 
παιδαγωγήσει και σε όλους τους συμμαθητές μου.

Φίλιππος Κούτρας

 Όταν άρχισα το ελληνικό σχολείο ήμουν 6 χρονών και δεν είχα ιδέα 
για ποιο λόγο έπρεπε να ξυπνάω νωρίς κάθε Σάββατο. Γι’ αυτό, τα πρώτα 
τρία χρόνια παραπονιόμουν. Όμως, τώρα, στενοχωριέμαι που τελειώνει. 
Το σχολείο της Αγίας Σοφίας με έχει συνδέσει με την κουλτούρα, τη 
γλώσσα και την ελληνική μου ταυτότητα ως Ελληνίδα. Γι’ αυτό είμαι 
πάντα ευγνώμων!

Μαρία Lofthouse
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ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2018-2019

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας 
Ελληνικής Γλώσσας.

Συμμετοχή των Α Level μαθητών του 
σχολείου μας στην τιμητική εκδήλωση 
-αφιέρωμα στον Τίτο Πατρίκιο.

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 
25ης Μαρτίου 1821. 

Θεατρική παράσταση «Μήλα, Ζάχαρη, 
Κανέλα» για τους μικρούς μας 
μαθητές στο Ελληνικό Κέντρο.

Επίσκεψη της αγαπημένης μας 
ηθοποιού και συγγραφέως παιδικών 
βιβλίων, Ξένιας Καλογεροπούλου, 
στο σχολείο μας.

Κλείνει ο κύκλος των μαθημάτων 
του σχολικού έτους 2018-2019 με 
την ετήσια γιορτή αποχαιρετισμού για 
το καλοκαίρι και την επίδοση τίτλων 
προόδου στους μαθητές. Δημοσιεύεται 
επίσης το νέο τεύχος του περιοδικού 
(τ.19) μας.

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2019

Στιγμιότυπα από τη ζωή στο σχολείο μας

AUTUMN TERM
7 Σεπτ. 2019 - 14 Δεκ. 2019
HALF TERM: 26 Οκτωβρίου 2019

SPRING TERM
11 Ιαν. 2019 – 4 Απρ. 2020
HALF TERM: 22 Φεβρ. 2020

SUMMER TERM
25 Απρ. 2020 – 11 Ιουλ. 2020
HALF TERM: 30 Μαΐου 2020

Από την εορτή της 28ης Οκτωβρίου
Από την εκδήλωση του σχολείου μας για την 
17η Νοεμβρίου

Από τη χριστουγεννιάτικη γιορτή μας
Από τη συμμετοχή του σχολείου μας στην 
τιμιτική εκδήλωση για τον Τίτο Πατρίκιο

Από την εορτή της 25ης Μαρτίου
Στο Ελληνικό Κέντρο για να παρακολουθή-
σουμε την παράσταση «Μήλα, Ζάχαρη, Κανέλα»

Τιμώντας τους Τρεις Ιεράρχες

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

13

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

20

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

17

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

15

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

12

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

26

Επίσκεψη του γνωστού συγγραφέα 
Φίλιππου Μανδηλαρά στο σχολείο 
μας.

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 
28ης Οκτωβρίου 1940. 

Εκδήλωση για την 17η Νοέμβρη.

Εκκλησιασμός και χριστουγεννιάτικη 
γιορτή στον ναό της Αγίας Σοφίας. 
Μετά τη λήξη της γιορτής δόθηκαν οι 
έλεγχοι προόδου των μαθητών για το 
πρώτο τρίμηνο.

Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο του 
σχολείου.

Εκκλησιασμός για την εορτή των Τριών 
Ιεραρχών στον ναό της Αγίας Σοφίας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

9

ΜΑΡΤΙΟΣ

10

ΜΑΡΤΙΟΣ

23

ΜΑΡΤΙΟΣ

30

ΜΑΪΟΣ

11

ΙΟΥΛΙΟΣ

13

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο

Σάββατο
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