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ΘΕΑΣΡΟ : Η ΟΝΕΙΡΩ  
 

Σαο θαισζνξίδνπκε ζηε ζεαηξηθή καο παξάζηαζε <<Η ΟΝΔΙΡΩ>> ηεο Μάξσο Λνίδνπ. Δίλαη ην Σρνιηθό καο 

πξόγξακκα γηα ην έηνο 2008-2009 θαη ζαο θαινύκε λα ηαμηδέςεηε καδί καο ζηνλ νλεηξηθό θόζκν ελόο 

παξακπζηνύ πνπ δελ απέρεη όκσο θαη πνιύ από ηελ πξαγκαηηθόηεηα. Γηαηί ην όλεηξν ηνπ θάζε αλζξώπνπ δελ 

είλαη θάηη πνπ εληάζζεηαη ζε κηα θαληαζηηθή. Δίλαη νπζηαζηηθά κηα πξαγκαηηθόηεηα πνπ ν θαζέλαο από εκάο 

επηδηώθεη, πξνζπαζώληαο λα πεηύρεη ζηόρνπο θαη λα βξεη ηειηθά ηελ επηπρία ηνπ. Καη ζ’ απηό ην όλεηξν έρνπλ 

όινη δηθαίσκα. 

Όηαλ ε Μάξσ Λνίδνπ πιεξνθνξήζεθε πσο ππήξρε πξόζεζε από ηε ζεαηξηθή νκάδα ηνπ Γπκλαζίνπ 

Βειβεληνύ λα αλεβάζεη ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε <<Ολείξσ>> κε πνιύ ζέξκε θαη θνπξάγην, παξόιν πνπ ήδε 

είρε θαηαβιεζεί από ηε κάρε ηεο κε ηνλ θαξθίλν, επρήζεθε κέζα από ηελ επηζηνιή ηεο 

<<Καινί κνπ θίινη, ζαο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ ηηκή θαη ηελ ραξά πνπ κνπ δίλεηε. Δίζε όισλ ηα όλεηξα λα 

πξαγκαηνπνηνύληαη. Με ραξά ζα πεξηκέλσ ηελ πξόζθιεζή ζαο>>  

Γύν κήλεο αξγόηεξα πέζαλε ζε ειηθία 67 εηώλ. 

Αθηεξώλνπκε ηελ παξάζηαζε απηή ινηπόλ ζηε κλήκε ηεο, ζαλ ειάρηζην θόξν ηηκήο ζην έξγν ηεο. 

ΣΑΣ ΔΥΦΑΡΙΣΤΟΥΜΔ…   

 

 

Λίγα λόγια για τη σσγγραυέα και το έργο της. 

 

Η Μάνω Λμΐδμο  γεκκήζεθε ζηεκ Αζήκα ημ 1940. Μαδί με άιιμοξ πνωημπόνμοξ θαιιηηέπκεξ 

δεμημύνγεζακ έκα ηενάζηημ πακειιήκημ θίκεμα πμο ζθμπό είπε ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ θμηκωκηθήξ 

αδηθίαξ μέζα από πμηθίιεξ πμιηηηζηηθέξ δναζηενηόηεηεξ. Τμ 1974 εθδίδεη ημ πνώημ ηεξ βηβιίμ 

γηα παηδία με ηίηιμ ‘‘Ήηακ θαη δεκ ήηακ’’. Από ηόηε ελέδωζε 35 βηβιία ζοκμιηθά θαη γηα μηθνά θαη 

γηα μεγάια παηδία. Χαναθηενηζηηθό ημοξ γκώνηζμα ε θακηαζία θαη ε πμηεηηθόηεηα. Όια ηεξ 

ζπεδόκ ηα βηβιία ηημήζεθακ με δηάθμνα βναβεία θαη μενηθά από αοηά μεηαθνάζηεθακ ζηα 

αγγιηθά, μιιακδηθά θαη αναβηθά. Η ίδηα ιέεη γηα ημ ένγμ ηεξ ζε ζοκεκηεύλεηξ <<Ο θόζμμξ είκαη έκα 

ζαύμα θαη αοηή ηεκ αίζζεζε ημο ζαύμαημξ πνμζπαζώ με ηα βηβιία μμο κα μεηαδώζω ζηα παηδία, 

ζημ βαζμό πμο ε ηέπκε θαη ημ ηαιέκημ μμο ημ επηηνέπμοκ. Τμ παναμύζη δεκ ημ πνεζημμπμηώ, 

πνεζημμπμηώ όμωξ ημκ <παναμοζηθό> ιόγμ γηα κα δεμημονγήζω αοηή ηεκ ηέπκε, όπωξ μ 

ηναγμοδμπμηόξ ηα μμοζηθά ημο όνγακα θαη μ δωγνάθμξ ηα παζηέι ημο. Άιιωζηε πμηέ δεκ 

θαηάιαβα ηε δηαθμνά ακάμεζα ζημ παναμύζη θαη ηεκ πναγμαηηθόηεηα!>>            

 



Εντυπώσεις των μαθητών 
 
« … φέτος πηγαίνω στη Δευτέρα Γυμνασίου και είναι μια αξέχαστη χρονιά γιατί οργανώνουμε 
το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης. Το έργο που διαλέξαμε θέλει να μας περάσει 
πολλά μηνύματα για όλες τις ομάδες των ανθρώπων. Για τους πλούσιους και τους φτωχούς, 
για τους δυνατούς, τους αδύναμους, τους έξυπνους, τους απλούς, για όλους…» 

                                                            Φωτεινή Σταμάτη 
 

« … την πρόταση για να παίξουμε στο θεατρικό αυτό έργο τη δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά. Έτσι 
από τον Οκτώβριο άρχισε η σκληρή δουλειά με όλους να συμμετέχουν και όλοι να βοηθούν. 
Με τη βοήθεια και την εμψύχωση που μας προσφέρουν οι καθηγήτριές μας, πιστεύω ότι θα τα 
πάμε σίγουρα καλά. Θα σας περιμένουμε με πολλή χαρά! Εύχομαι καλή επιτυχία στους 
φίλους και συμμαθητές μου και καλό κουράγιο στις καθηγήτριές μας! »  
 « Μέσα σε μια στιγμή ο ουρανός έγινε ένα με τη γη. Τα σύννεφα χαμήλωσαν κι ακούμπησαν 
πάνω στο χώμα΄ και φεύγει η Ονείρω για τα ψηλά βουνά.                                                             
- Μπεκάτσες, αγριόπαπιες, ορτύκια, περιστέρια! λέει ο φρουρός του βασιλιά πεινασμένος.  
Ένα ποντίκι στη φάκα πια ο Δράκος, χωρίς παράσημα και θρόνους. Χορός και πανηγύρι στο 
χωριό. Μπράβο Ονείρω!  
Και ξαφνικά… « Σιωπή!» φωνάζει ο Δικαστής, ο Ειρηναίος ο βοσκός, « η δίκη δεν τελείωσε 
ακόμα…». Ο Δράκος με το κεφάλι σκυμμένο : « ..μετανιώνω για όλα όσα έχω κάνει, ακόμα 
και τούτη εδώ την τελευταία στιγμή…». Ο Λευτέρης ο σιδεράς δεν τον πιστεύει « μας δουλεύει» 
λέει. 
Μα πρέπει να ξέρουμε όλοι μας πως δε φτιάχνουν ανθρώπους οι φυλακές, οι εξορίες και τα 
καταναγκαστικά έργα. Ανθρώπους φτιάχνουν η σωστή παιδεία, η αγάπη και η συγνώμη. 
Ακριβώς! 
Ναι! Και τώρα είμαι λεύτερος! λεύτερος! λεύτερος! γιατί δεν έχω τίποτα που να μου δένει τα 
δυο μου χέρια, τα δυο μου πόδια, τα δυο μου μάτια. Γι αυτό όταν το άλογό μου καβαλάω και 
τη μέρα μου αρχινάω νιώθω σα Θεός! 

                                                 Μαρία Κουτσιούκη     
                                                                                                         
 
« … Ηταν η καλύτερη εμπειρία για μένα. Μέσα από την προετοιμασία της θεατρικής 
παράστασης, άρχισαν μέσα μου να αλλάζουν τα συναισθήματά μου. Ένιωθα όλο και 
περισσότερο ενθουσιασμένη. Στο τέλος κατάλαβα ότι ήταν ένας καινούργιος δρόμος που 
άνοιγε κάθε μέρα και μ΄έκανε να μαθαίνω καινούργια πράγματα αλλά κυρίως αξίες  

βγαλμένες από τη ζωή. Πιστεύω πως και εγώ και οι συμμαθητές μου μέσα από αυτή την 
εμπειρία  μάθαμε να συνεργαζόμαστε και να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Εγώ προσωπικά 
κατάλαβα και αισθάνθηκα αξίες που μέχρι τώρα δεν ήξερα. Πραγματικά ένιωσα τον εαυτό 
μου να αλλάζει και να ωριμάζει. Έμαθα να αυτοπειθαρχώ και να υπακούω σε κανόνες αλλά 
και σε παρατηρήσεις των δασκάλων μου….. 
Αυτή η εμπειρία της συμμετοχής μου σε μια θεατρική παράσταση μ΄έκανε να αντιληφθώ ότι ο 
καθένας ξεχωριστά και όλοι μαζί μπορούμε να μάθουμε πολλά από μια και μόνο εμπειρία. 
Μια εμπειρία καθοριστική για την εξέλιξη του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μας.  

                                            Ευφροσύνη Στεργίου  
 
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς οι καθηγήτριές μας έφεραν στην τάξη ένα παραμύθι, « την 
Ονείρω » της Μάρως ΛοΪζου. Αφού το διαβάσαμε, ενθουσιαστήκαμε και αποφασίσαμε να το 
δραματοποιήσουμε. Οι καθηγήτριές μας δε μας χάλασαν χατίρι και ξεκινήσαμε τις πρόβες 
στις αρχές του φθινοπώρου. Υπήρχε γενικά μια ατμόσφαιρα θεάτρου. Αυτό ήταν κάτι 
πρωτόγνωρο για μένα και τους συμμαθητές μου και έτσι μας χαροποίησε ιδιαίτερα……. 
Ο μουσικός κ. Μανώλης Χατζημανώλης έγραψε τη μουσική και μας βοήθησε στην καλύτερη 
ερμηνεία των τραγουδιών. 



Πέρασαν πέντε μήνες σκληρής δουλειάς…. 
Είμαστε πια στις τελικές πρόβες. Με τη βοήθεια δύο αξιόλογων ανθρώπων και καλλιτεχνών, 
της κ. Σταυρούλας Βλάχου και του κ. Σάκη Στεργιόπουλου τα σκηνικά ετοιμάστηκαν! 
Φτάνοντας αυτό το υπέροχο ταξίδι προς το τέλος του πολλές φορές αναρωτήθηκα τι είναι αυτό 
που θα κερδίσουμε και αυτό που θα κουβαλάμε πάντα μαζί μας στο μέλλον. Η αλήθεια είναι 
ότι παραμέρισα πολλές φορές το « εγώ» μου, αυτό δηλαδή που ήθελα, για χάρη αυτής της 
ομάδας…. 
Νομίζω ότι αν όλοι παραμερίσουμε τις δυσάρεστες στιγμές και αυτά που ίσως μας πίκραναν, 
με τη δική μας πάντα λογική, αυτό που θα μείνει, θα είναι ένας ισχυρός δεσμός φιλίας που 
θα μας ακολουθεί πάντα. Ίσως κάποια στιγμή να το διηγούμαστε στους φίλους μας και στα 
παιδιά μας….. 
Δε θα έπρεπε να παραλείψω τη δουλειά αυτών των δύο οδηγών, κυριών, που με απίστευτο 
ψυχικό σθένος μου έμαθαν να αγωνίζομαι και να κυνηγάω το όνειρο, ειδικά αυτές θα μου 

λείψουν…. 

                                       Δήμητρα Κατλιάκα   
 
 
….Αγωνιούσαμε όλοι για το ρόλο που θα παίρναμε και βέβαια όλοι θέλαμε τους 
πρωταγωνιστικούς ή έστω τους καλύτερους. Δεχτήκαμε όμως τους ρόλους που μας ανέθεσαν 
γιατί καταλάβαμε ότι όλοι οι ρόλοι είναι σημαντικοί και απαραίτητοι. 
Οι πρόβες δεν ήταν τόσο εύκολες όπως τις φανταζόμασταν. Έπρεπε να μελετήσουμε καλά 
τους ρόλους μας, αλλά και να δουλέψουμε την έκφραση, την κίνησή μας. Στην αρχή δεν τα 
καταφέρναμε καλά γιατί ντρεπόμασταν και δεν αφήναμε ελεύθερο τον εαυτό μας να 
εκφραστεί. Επιπλέον δεν μπορούσαμε να πειθαρχήσουμε, καθυστερούσαμε και οι σκηνές δεν 
έβγαιναν εύκολα, γι΄αυτό κρατούσαν πολλές ώρες, κουραζόμασταν πάρα πολύ, αλλά και 
απογοητεύομασταν….. 
Μας ανέθεσαν να βρούμε τα κοστούμια της παράστασης, που έπρεπε να ήταν ρούχα της 
εποχής του 1960-1970. Ανοίξαμε μπαούλα, ψάξαμε ντουλάπες, τα βρήκαμε! Χαρά και 
ενθουσιασμός!..... 
Ζήσαμε ευχάριστες στιγμές και κερδίσαμε πολλά. Πρώτα πρώτα καταλάβαμε ότι σε μια 
συλλογική προσπάθεια, όπως είναι το θέατρο, καλλιεργείται το πνεύμα της συνεργασίας, της 
ομαδικότητας και της δημοκρατικότητας, γιατί για την επιτυχία της προσπάθειας το άτομο 
πρέπει να υποτάξει τις δικές του επιθυμίες, στόχους, σκέψεις και ιδέες στους στόχους του 
συνόλου….. 
Μάθαμε ότι απαιτείται θέληση, υπομονή, επιμονή και αντοχή, για να είναι καλό το 

αποτέλεσμα. Μέσα από τους ρόλους μας καταφέραμε να ξεπεράσουμε τους φόβους μας και 
τη ντροπή μας, να εκφραστούμε ελεύθερα και να νιώσουμε αυτοπεποίθηση, γιατί πιστέψαμε 
ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έτσι γνωρίσαμε τον εαυτό μας μα και τους συμμαθητές 
μας και δεθήκαμε περισσότερο. 
Η επιτυχία της παράστασης θα είναι η ανταμοιβή των κόπων μας και η μεγάλη ικανοποίησή 
μας. 

                                                 Έλλη Γκουλιώτη   
 
 

Μετά από μια σχολική θεατρική παράσταση…. 

 
Σε πείσμα των καιρών που δεν ευνοούν τις συλλογικότητες, τον εθελοντισμό, την ομαδική 
προσπάθεια, τα παιδιά μας τα κατάφεραν! Από τον Οκτώβριο κάθε Τρίτη και Κυριακή 
απόγευμα η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας γέμιζε από φωνές, ενθουσιασμό, 
γέλιο, αντιρρήσεις, διαφωνίες, πείσμα, προσπάθεια, κούραση, απογοήτευση, συνεργασία, 
συμπαράσταση, υποστήριξη, έκφραση συναισθημάτων, όνειρα!! Και η « Ονείρω» είναι έτοιμη 
να μας ταξιδέψει στο όνειρο, στο μαγικό παραμύθι της ζωής! Στις 23 και 24 Μαρτίου, στη 



σκηνή του Πνευματικού Κέντρου, οι μαθητές της  Β΄ Γυμνασίου μας ταξίδεψαν στην ιστορία 
του ανθρώπου και στη μαγεία των ανθρώπινων σχέσεων, στις μαγικές στιγμές της ζωής. 
Τα δακρυσμένα τους μάτια στο τέλος της παράστασης , η συγκίνηση και το χαμόγελό τους 
είναι οι δικές μας μαγικές στιγμές. Ανεκτίμητες στιγμές! Πλούτος στην ψυχή μας! 
Δεν ξέρουμε αν όλοι οι μαθητές μπορούν να γίνουν καλλιτέχνες, ξέρουμε όμως ότι όλοι 
μπορούν να γίνουν δημιουργικοί. Αυτή η δημιουργικότητα είναι σαν τη δύναμη της αγάπης 
που προσπαθεί να βγει προς τα έξω. Δε διδάσκεται. Μπορούμε όμως να διαμορφώσουμε τις 
συνθήκες ώστε κάτι τέτοιο να συμβεί. Ο δικός μας ρόλος σταματάει εδώ. Όλα τα υπόλοιπα, η 
μαγεία δηλαδή, είναι αποτέλεσμα της δουλειάς των παιδιών μας.  
Αγαπημένοι μας μαθητές, σας ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και σας ευχόμαστε 
να ζήσετε κάθε στιγμή της ζωής σας, να ζήσετε το όνειρό σας! 

                              Με αγάπη Οι καθηγήτριές σας  
Ανδρεάδου-Φραγγούδη Βαρβάρα ,    Βλάχου Βαϊτσα   

 
 
 

Ευχαριστούμε θερμά 

 
όλους όσους μας στήριξαν ηθικά και υλικά. Σο ύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 

Γυμνασίου-Λυκείου, το Μορφωτικό Όμιλο, το Πνευματικό Κέντρο, το Μανώλη Παπασπανό 
και τη Λένα Ασμή, τους Διευθυντές μας, τον υπεύθυνο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

στη Β΄/θμια Εκπαίδευση κ. Γιώργο Κόκοτα.  
Ιδιαιτέρως θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους γονείς και τους φίλους που ήταν πάντα δίπλα 
μας όταν τους χρειαστήκαμε. 

Σους κυρίους: Γιώργο Κατλιάκα, Γιώργο Παπαπλιούρα, Γιώργο Κλίγγο, Νίκο Κόλλια, 
Αντώνη Γκουλιώτη, Ορέστη ιλίρη, Χάρη Κανταρτζή. 

Σις κυρίες: Ιουλία Ζέρβα-Σσιαμή, Ολυμπία Αγγέλη-Γκουλιώτη, ούλα Κανταρτζή, Ευθυμία 
Λάππα, Ελένη Γκουλιώτη-Κλίγγου, Ευγενία Γκουλιώτη . 
Ση ταυρούλα Βλάχου και το άκη τεργιόπουλο για τα εμπνευσμένα σκηνικά και το 

μουσικό Μανώλη Χατζημανώλη για την πολύ όμορφη μουσική επένδυση του θεατρικού 
και των τραγουδιών. 
Σις μαθήτριες Ελένη Παπαπλιούρα και Βάγια Χριστοδούλου της Α΄Λυκείου . 

 
Η Διευθύντρια του Γυμνασίου Βελβεντού 

 και οι υπεύθυνες καθηγήτριες 


