
Η ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (8-12 Ιουνίου 2009) 
(µια καινοτόµα δράση στη θεατρική σκηνή του σχολείου, όλες οι παραστάσεις παίχτηκαν  
από 2 φορές για να µπορούν να τις παρακολουθήσουν όλα τα παιδιά του σχολείου) 

 

1. Ο κήπος µε τις 11 γάτες  
 

 
 

 

 
Το θέµα µε το οποίο ασχολήθηκαν οι µαθητές του Β2 µαζί µε τη 
δασκάλα τους κα Ευσταθιάδου Άννα, το επέλεξαν από κοινού, 
θεωρώντας ότι είναι ένα θέµα που αφορά όλους και ότι είναι 
προτιµότερη η ενηµέρωση και η πρόληψη πάνω σε τέτοια ζωτικά 
θέµατα όπως είναι το θέµα των εξαρτήσεων.  
Οι κύριοι στόχοι ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές τις έννοιες:  
των εξαρτήσεων από τις ουσίες, του θανάτου, της προσωπικής 
επιλογής, της φιλίας, της αλληλοβοήθειας κι άλλες, οι οποίες 
φαίνονται µέσα από τις 12 ιστορίες του βιβλίου   
«Ο κήπος µε τις 11 γάτες».   
Ο τελικός στόχος ήταν να διαµορφώσουν µια αρνητική στάση στη 
χρήση ουσιών, να αντιληφθούν τους λόγους που οδηγούν στη χρήση 
και να κατανοήσουν τη δύναµη και την υποστήριξη της οµάδας στα 
αδύναµα µέλη της. ∆ραµατοποιήθηκαν 6 από τις 12 ιστορίες και 
δόθηκαν τρεις παραστάσεις τον Ιούνιο 2009.  

 

2. Ας µιλήσουµε για τον Πόλεµο και την Ειρήνη  
 

Συνηθίζουµε να θυµόµαστε την ειρήνη όταν γύρω µας ζούµε τον 
πόλεµο. Και σήµερα ζούµε φρικτούς πολέµους, που µέσα σε αυτούς 
χάνονται οι ζωές, τα όνειρα και οι ελπίδες µικρών και µεγάλων.  
Στα µάτια των παιδιών όµως δεν υπάρχει καµιά πειστική δικαιολογία 
για όλα αυτά, παρά µόνο µια πολύ πραγµατική ερώτηση. Γιατί; 
Γιατί πρέπει να σκοτώνονται αθώα παιδιά; Γιατί κάποιοι άνθρωποι 
στη γη δεν έχουν νερό, φαγητό, στέγη, σχολεία και ιατρική 
περίθαλψη; Η ειρήνη είναι κάτι έξω από µας; Ειρήνη είναι και οι 
µικρές καθηµερινές µας πράξεις. «…Ειρήνη είναι να ακούς 
διαφορετικά είδη µουσικής… Να φοράς διαφορετικά ρούχα… Να 
χαρίζεις παπούτσια σε κάποιον που τα χρειάζεται… Ειρήνη είναι 
να έχουν όλοι ένα σπίτι… Ειρήνη είναι να ζεσταίνεις αυτούς που 
αγαπάς…» Και πολλά άλλα που πολύ όµορφα περιγράφει «Το Βιβλίο 
της Ειρήνης» του Τοντ Παρ. Μέσα από τις γραµµές αυτού του 
βιβλίου ξεκίνησε το ταξίδι της πρώτης τάξης του σχολείου µας, µαζί 
µε τη δασκάλα τους την κα Άρτεµις Κεφαλίδου στον µαγικό κόσµο της 
ειρήνης. Στο ταξίδι αυτό οι σκέψεις των παιδιών πέρασαν νοερά µέσα 
από χώρες όπου υπάρχει πόλεµος, πείνα και αρρώστιες. 
Προβληµατιστήκανε, στενοχωρηθήκανε, σκεφτήκανε πολύ, µιλήσανε 
για τις ανάγκες τους, τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου και γυρίσανε 
ξανά πίσω και κοιτάξανε µέσα τους. Τα συναισθήµατά τους έντονα. 
Θέλανε να επικοινωνήσουνε έξω από τους τέσσερις τοίχους της 
τάξης τους. Με διάφορους τρόπους. Κι αυτό έκαναν. Παίξανε θέατρο 
την ειρήνη και τον πόλεµο. Αφιερώσανε την προσπάθεια αυτή στα 
παιδιά της Παλαιστίνης. Ζωγραφίσανε τον κόσµο της ειρήνης και τον 
τραγουδήσανε. Το σχολείο άλλωστε είναι το σπίτι της ειρήνης. Είναι 
το σπίτι των παιδικών ψυχών.  

 
 

 
 

 
 



3. Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια! Γεµίσαµε…  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Σκουπίδια, σκουπίδια, σκουπίδια! Γεµίσαµε...  
Κι η ζωή µας αλλάζει. Αλλάζει και η ζωή των παιδιών.  
Τι συµβαίνει όµως όταν τα παιδιά παίρνουν την κατάσταση στα 
χέρια τους και διεκδικούν αυτό που τους αξίζει;  
Στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και της Φυσικής Αγωγής, οι 
µαθητές και οι µαθήτριες του ∆2 µαζί µε τη δασκάλα της Φυσικής 
Αγωγής κα Αρβανιτίδου Βιργινία & τη δασκάλα του ολοηµέρου κα 
Λάγκα Ιωάννα ετοίµασαν και παρουσίασαν το θεατρικό δρώµενο 
«…γεµίσαµε σκουπίδια!». Η παράσταση ήταν αποτέλεσµα οµαδικής 
δουλειάς και συνεργασίας τόσο των παιδιών του τµήµατος, όσο και 
µιας οµάδας εκπαιδευτικών, που εκτός από τις που εκτός από τις 
προαναφερόµενες, περιελάµβανε τη µουσικό του σχολείου κα 
Ντριγκόγια Παναγιώτα & τη δασκάλα του Β2 κα Ευσταθιάδου Άννα.  
Το δρώµενο παρουσίαζε ένα µείζον πρόβληµα του σύγχρονου 
ανθρώπου, που είναι τα σκουπίδια και τις επιπτώσεις του στην 
καθηµερινή ζωή των παιδιών, µέσα από µια απλή µυθοπλασία:  
Τα σκουπίδια αυξάνουν και πληθαίνουν και κάποια στιγµή 
αποφασίζουν να ιδρύσουν το δικό τους κράτος. Η αυλή του 
συγκεκριµένου σχολείου είναι το ιδανικό µέρος, καθώς τα παιδιά 
πετούν συνεχώς σκουπίδια κάτω βέβαια δεν εφαρµόζουν ποτέ 
την πρακτική της ανακύκλωσης. Μοναδικό εµπόδιο στα σχέδια 
των σκουπιδιών ο καθαριστής, τον οποίο τα σκουπίδια βγάζουν 
από τη µέση µε τη βοήθεια µιας µπανανόφλουδας.  
Πριν περάσει πολύς καιρός τα παιδιά αντιλαµβάνονται το 
πρόβληµα, συνειδητοποιούν το δικό τους µερίδιο ευθύνης και 
αποφασίζουν να περάσουν στην αντεπίθεση. Μέσα από µια 
µεγαλειώδη µάχη διεκδικούν και παίρνουν αυτό που τους αξίζει: 
µια αυλή χωρίς σκουπίδια, ένα σχολείο χωρίς σκουπίδια, µια 
ζωή χωρίς σκουπίδια!!!  
Η  ευαισθητοποίηση των παιδιών για θέµατα που αφορούν στο 
περιβάλλον και η υιοθέτηση πρακτικών που συµβάλλουν στην 
αντιµετώπισή τους είναι σηµαντικό κοµµάτι της αγωγής των 
παιδιών. Το σχολείο οφείλει να έχει το δικό του ενεργό ρόλο σε 
αυτή τη διαδικασία. Κι εµείς ως εκπαιδευτικοί και ως άνθρωποι που 
αγαπάµε το περιβάλλον, αγαπάµε τα παιδιά µα πάνω από όλα 
αγαπάµε την ίδια τη ζωή είµαστε εδώ για να  προσθέσουµε το δικό 
µας λιθαράκι σε αυτό το οικοδόµηµα... 

 

4. Το λιοντάρι και το ποντίκι (µια παράσταση στα αγγλικά) 
 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της αγγλικής γλώσσας οι µαθητές του ∆1 
µαζί µε τη δασκάλα των Αγγλικών κα Τσιακιρίδου Έλσα, τη µουσικό 
κα Ντριγκόγια Παναγιώτα και τη Γερµανίδα  βοηθό ξένης γλώσσας 
(η οποία βρισκόταν για 6 µήνες στο σχολείο, στα πλαίσια Ευρωπαϊκού 
προγράµµατος) κα Julia Müller (Γιούλια Μούλερ) ετοίµασαν και 
δραµατοποίησαν τον µύθο του Αισώπου «Το λιοντάρι & το ποντίκι».  
Η παράσταση ήταν αποτέλεσµα οµαδικής δουλειάς και συνεργασίας 
τόσο των παιδιών του τµήµατος, όσο και της προαναφερόµενης 
οµάδας εκπαιδευτικών και θεωρήθηκε πλήρως επιτυχηµένη.  
Ο µύθος έχει ως εξής:  

 

 
 



Μια ζεστή καλοκαιρινή µέρα, ο βασιλιάς των ζώων, το λιοντάρι, 
θέλει να κοιµηθεί. Όλα τα ζώα του τροπικού δάσους φοβούνται 
και σωπαίνουν, εκτός από το ποντικάκι, που θέλει να απολαύσει  
το κολύµπι του αυτή την ηλιόλουστη µέρα µέσα στο ποτάµι. 
Τελικά ξυπνά το λιοντάρι, που είναι θυµωµένο. Το λιοντάρι 
όµως, βρίσκει το ποντίκι πολύ µικρό για να το φάει και το αφήνει 
να ζήσει. Το ποντίκι υπόσχεται στο λιοντάρι να το βοηθήσει αν 
ποτέ το χρειαστεί. Μια άλλη ζεστή µέρα, µετά από αρκετό καιρό, 
το λιοντάρι πιάνεται στο δίχτυ ενός κυνηγού και χρειάζεται 
βοήθεια. Εκεί βρίσκεται το ποντίκι, έτοιµο να ροκανίσει το δίχτυ  
και να σώσει τον καλό του φίλο, το βασιλιά της ζούγκλας.  
Το συµπέρασµα που βγήκε ήταν ότι οι φίλοι δεν µετριούνται ποτέ µε 
τη δύναµή τους, αλλά µε το πόσο είναι πρόθυµοι να βοηθήσουν στις 
δύσκολες στιγµές. Αυτό το συµπέρασµα τονίστηκε στο τραγουδάκι 
που ακούστηκε από τα παιδιά στο τέλος της παράστασης.  
Τα σκηνικά και οι προσεγµένες µάσκες που φορούσαν τα ζώα του 
τροπικού δάσους συνέβαλαν στην επιτυχία της παράστασης 
Το θέµα του µύθου ταιριάζει απόλυτα µε το πνεύµα του 
διαπολιτισµικού σχολείου που σαν πρωταρχικό στόχο πρέπει να έχει 
την ένταξη και την κοινωνικοποίηση όλων των παιδιών που έρχονται 
από άλλες χώρες.  
Πρέπει να τους κάνουµε φίλους µας. Ποιος ξέρει;  
Μπορεί κάποτε να χρειαστούµε τη βοήθειά τους.  

 
 

 
 

 
 

 

5. Ο Πανσοφούλης (µια παράσταση από µαθητές του Ολοήµερου Σχολείου)  
6. Ο άµυαλος βοσκός (µια παράσταση από µαθητές του Ολοήµερου Σχολείου) 
 

 
 

 
 

 

Στα πλαίσια του µαθήµατος της θεατρικής αγωγής στο ολοήµερο 
σχολείο, µαθητές της Γ', ∆', Ε', ΣΤ'  τάξης του ολοηµέρου µαζί µε 
τη δασκάλα της θεατρικής αγωγής κα Παπαναστασίου Σοφία, τη 
µουσικό του ολοήµερου κα Σδούκου Ελένη και την υπεύθυνη του 
ολοήµερου και υποδιευθύντρια του σχολείου κα Τουτζιάρη Αντωνία, 
ετοίµασαν και παρουσίασαν δυο θεατρικά δρώµενα:  
Ο Πανσοφούλης: Ο µικρός Μάκης πιέζεται πολύ από τη µητέρα 
του, η οποία θέλει ο γιος της να διαβάζει από το πρωί µέχρι το 
βράδυ και να  µαθαίνει όλο και περισσότερα πράγµατα. Ο Μάκης 
διαβάζει, όµως κουράζεται, εξαντλείται. Μέσα από κωµικές 
καταστάσεις και περιστατικά, ο Μάκης τελικά χάνει το µυαλό 
του και η µητέρα του µετανιώνει, νιώθοντας τελικά ότι του κάνει  
περισσότερο κακό παρά καλό, όπως η ίδια νόµιζε. 
 

Ο άµυαλος βοσκός: Είναι διασκευή του γνωστού µύθου του 
Αισώπου. Ο µικρός βοσκός, ο Πέτρος, βαριέται την ήρεµη 
καθηµερινότητα του χωριού και  αποφασίζει  να κάνει µια πλάκα 
για  να  διασκεδάσει. Φωνάζει δυνατά ότι ένας λύκος  τρώει τα 
πρόβατά του. Οι συγχωριανοί του πηγαίνουν να τον  βοηθήσουν  
και τότε αυτός τους κοροϊδεύει. Το ίδιο περιστατικό συµβαίνει 
και δεύτερη φορά. Οι χωρικοί θυµώνουν µε τον Πέτρο.  
Την τρίτη φορά όµως  ο λύκος είναι αληθινός, και πραγµατικά 
τρώει τα πρόβατα του Πέτρου. Κανείς δεν καταφθάνει για 
βοήθεια. Ο Πέτρος καταλαβαίνει το λάθος του και υπόσχεται να 
µην ξαναπεί ποτέ πια ψέµατα. Όλοι τον συγχωρούν. 

 


