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Με συγκίνηση και αγάπη σας καλωσορίζουµε στη φετινή παράσταση της θεατρικής 
ουοµάδας Pentium, του 5  Γενικού Λυκείου Ηρακλείου! Η συγκεκριµένη θεατρική 

παράσταση δεν είναι µια εύκολη, ανάλαφρη καλοκαιρινή παράσταση, για να περάσει απλά 
η ώρα µας ευχάριστα... Είναι µια αληθινή κατάθεση ζωής και ψυχής, από το στόµα ενός 
λαού ο οποίος δεν ξέρει καν τι σηµαίνει «περνάω την ώρα µου», µια και ο χρόνος έχει 
σταµατήσει πια να µετρά γι' αυτόν. Ας προσφέρουµε, λοιπόν, λίγο από τον δικό µας να 
ακούσουµε αυτούς τους εκκωφαντικούς ψίθυρους που µας έρχονται από τη Γάζα. Το 
αξίζει και µε το παραπάνω!

Οι «Μονόλογοι απ' τη Γάζα» δεν είναι έργο ενός σπουδαίου συγγραφέα… Είναι ένα έργο, 
το οποίο έχει δηµιουργηθεί από αυθεντικές εξοµολογήσεις µαθητών ηλικίας 13 – 17 
ετών, που έζησαν τον πόλεµο στην Παλαιστίνη από τον Δεκέµβριο 2008 µέχρι και τον 
Ιανουάριο 2009. Η επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας ήταν εξαιρετικά βίαιη και 
στις 22 µέρες που διήρκησε είχε ως αποτέλεσµα να πεθάνουν τουλάχιστον 1.380 
Παλαιστίνιοι από τους οποίους 431 ήταν παιδιά. Είναι µια ιστορία είναι µια ιστορία 
αποκλεισµού ξένης βοήθειας, αγαθών, φαρµάκων, προϊόντων, η οποία προέρχεται από 
το Ισραήλ και συνοδεύεται µε την πλήρη ουδετερότητα των διεθνών οργανισµών.

Όµως, «Τριάντα τρεις έφηβοι από τη Γάζα πίστεψαν πως η φωνή τους δεν είναι µόνο τα 
ουρλιαχτά του φόβου και τα βογκητά της αγανάκτησης… Πίστεψαν πως µπορεί να βγει 
από µέσα τους µια άλλη φωνή ικανή να σκεπάσει το βόµβο των πολεµικών αεροπλάνων. 
Μια φωνή που λέει «Φτάνει πια! Μας αξίζει ένας κόσµος καλύτερος, ένας κόσµος χωρίς 
πολέµους και πολιορκία, και πάνω απ' όλα χωρίς κατοχή». (Ιµάν Αούν | Καλλιτεχνική 
διευθύντρια του θεάτρου ASHTAR Παλαιστίνη) 

Ένας παιδοψυχολόγος και ένας θεατροπαιδαγωγός, λοιπόν, µε πρωτοβουλία του 
ASHTAR THEATRE της Παλαιστίνης, συγκέντρωσαν αυτά τα παιδιά, µελέτησαν τον 
ψυχισµό τους και τα παρακίνησαν να καταγράψουν σε χαρτί τις σκέψεις, τις ελπίδες και 
τους φόβους τους, αλλά και το πώς αυτά βίωσαν τον πόλεµο τότε. Η προσέγγιση έγινε µε 
τη βοήθεια τεχνικών του Θεάτρου του Καταπιεσµένου του Αουγκούστο Μποάλ, της 
δραµατοθεραπείας και της αφήγησης παραµυθιών.

Το έργο µεταφράστηκε στα ελληνικά από το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην 
Εκπαίδευση κι από τότε ανεβαίνει ξανά και ξανά στη σκηνή και µας προκαλεί να 
σκεφτούµε ότι εκεί έξω υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ακόµη και σήµερα, δεν έχουν 
ελευθερία, ειρήνη και αγαθά  βασικά και για κάποιους αυτονόητα.

Πρόκειται, λοιπόν, για ανθρώπινες ιστορίες, για ιστορίες πολέµου και για  τα παιδιά 
εκείνα που παίζουν µε όπλα, γιατί δεν έχουν άλλο παιχνίδι ̇  για παιδιά µε κατεστραµµένη 
παιδική ηλικία, ορφανά, χωρίς αδέρφια, χωρίς σπίτι, παιχνίδια, όνειρα και κυρίως, 

Λίγα Λόγια για το έργο
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ελπίδα… Οι περισσότεροι από µας δεν µπορούµε, και δικαίως, καν να φανταστούµε, γιατί 
τροµάζουµε και στην ιδέα πώς είναι να ζεις µε τον διαρκή φόβο, την ανασφάλεια, την 
απόλυτη µοναξιά και το απόλυτο πένθος… Με την παράσταση όµως αυτήν, 
αντιλαµβανόµαστε εύκολα ότι υπάρχουν πολλά παράλληλα σύµπαντα που είναι όλα εδώ 
και πως τίποτα δεν είναι δεδοµένο. Νιώθουµε µέχρι το µεδούλι τον παραλογισµό του 
πολέµου κι αυθόρµητα ευχόµαστε να µην ταΐσει η ανθρωπότητα άλλα παιδιά την αφεντιά 
του…  

Εκείνο που πρέπει να έχουµε κατά νουν ότι κάθε ανθρώπινη σκέψη είναι ένας µοναχικός 
µονόλογος, αλλά όχι µόνο αυτό. Ο µονόλογος στην πραγµατικότητα µετουσιώνεται σε 
διάλογο εσωτερικό. Το µυαλό γίνεται ταυτόχρονα ακροατής κι οµιλητής, συµφωνεί και 
διαφωνεί ταυτόχρονα, ενώ κάποιες φορές παλεύει µε την ίδια του την ύπαρξη και τη 
νοητική του ικανότητα. Τέτοιοι µονόλογοι γραµµένοι από τις ψυχές παιδιών σπαρακτικοί, 
αλλά βαθιά ανθρώπινοι θα ξεδιπλωθούν µπροστά µας απόψε, «αναγκάζοντάς» µας, µέσα 
από την Αριστοτελική κάθαρση, να νιώσουµε την ανάγκη να φτιάξουµε ο καθένας από το 
δικό του µετερίζι έναν κόσµο καλύτερο, πιο φωτεινό, λιγότερο άδικο και περισσότερο 
ανθρώπινο…

Μετά τους καθολικούς. – Δε µίλησα γιατί δεν ήµουν καθολικός.

Άλλωστε, το θέατρο είναι ένα όπλο συνειδητοποίησης και αντίστασης, αλλά και ένας 
τρόπος για να ερευνήσει κανείς την αλήθεια και να βιώσει µοναδικά συναισθήµατα.. Με 
όχηµα, λοιπόν, τους σπαρακτικούς µονολόγους, ας µη σταθούµε µόνο στη συγκίνηση ή 
τον ρηχό προβληµατισµό, αλλά µε αυτό το πάντα επίκαιρο έργο, ας σπάσουµε τη σιωπή, 
ας στείλουµε το πιο ηχηρό αντιπολεµικό µήνυµα κι ας µιλήσουµε στην ψυχή του κάθε 
ανθρώπου που αξιώνει ουσιαστικά να αποκαλείται «άνθρωπος»…

Μετά ήρθαν για τους Εβραίους. – Δε µίλησα γιατί δεν ήµουν Εβραίος.
Μετά συλλάβανε τους εργάτες των συνδικάτων. – Δε µίλησα γιατί δεν ήµουν 
συνδικαλιστής.

 «Πρώτα ήρθαν και συλλάβανε τους κοµµουνιστές. – Δε µίλησα γιατί δεν ήµουνα 
κοµµουνιστής.

Martin Niemöller:

Αλλά όταν ήρθαν να πιάσουν εµένα δεν είχε αποµείνει κανείς για να µιλήσει.»



11. Η ιστορία της Ρέϊτσελ Κόρι. Θεατρικό δρώµενο.
 Αφηγητής 1: Χαλκιαδάκη Ρία, Αφηγητής 2: Κουναλάκη Σοφία, Ρέϊτσελ Κόρι: 

Μαθιουδάκη Άννα, Δηµοσιογράφοι: Μπίµπα Μαρίνο, Μπικάκη Φαίη, Παυλιδάκη 
Χριστίνα, Αρβανίτη Ελευθερία, Χειριστής Μπουλντόζας: Καλοκύρης Κώστας, 
Αυτόπτης µάρτυρας: Βελεντάκη Βάσω, Πρωθυπουργός Ισραήλ: Καρυωτάκη Σοφία. 
Μητέρα Ρέϊτσελ Κόρι: Σεληνιωτάκη Ειρήνη, Πατέρας Ρέϊτσελ: Σφακιανάκης Κώστας, 
Εισαγγελέας: Μουντουφάρη - Χαιρέτη Μυρτώ.

12. «Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος», ποίηµα του Τάσου Λειβαδίτη. Αποδίδεται από την 
Αναστασία Τζιουβάρα. 

13. Η ιστορία της Ριίµ Άφανα. Την ιστορία παρουσιάζει η Μουντουφάρη – Χαιρέτη Μυρτώ.
14. Η ιστορία του Αχµάντ και της Φατίχ. Τη διαπλοκή των ιστοριών παρουσιάζουν η 

Μπικάκη Φαίη και η Παυλιδάκη Χριστίνα.

9. Η ιστορία του Σάµι Ελ Ζερζάουι και της Αµάνι Α Σοράφα. Τη διαπλοκή των ιστοριών 
παρουσιάζουν η Κουναλάκη Σοφία και η Μαθιουδάκη Άννα.

10. «Τουρκική εισβολή», ποίηµα που αποδίδεται από την Χαλκιαδάκη Ρία.

15. Η ιστορία του Μαχµούντ Νάζεµ. Αποδίδεται από τον Μπίµπα Μαρίνο. Μάνα: 
Μαθιουδάκη Άννα.

 Μαµά: Χαλκιαδάκη Ρία, Μπαµπάς: Σφακιανάκης Κώστας, Παιδιά: Βελεντάκη Βάσω 
& Μπίµπα Μαρίνο, Παρατηρητής: Αρβανίτη Ελευθερία, Σχολιαστές: Σεληνιωτάκη 
Ειρήνη, Μουντουφάρη - Χαιρέτη Μυρτώ, Αρβανίτη Ελευθερία, Παυλιδάκη Χριστίνα, 
Μπικάκη Φαίη, Τζιουβάρα Αναστασία, Καλοκύρης Κώστας, Κουναλάκη Σοφία.

1. Γάζα, η ζεστή αγκαλιά και η πυρά της κόλασης… (Προβολή φωτογραφιών που 
περιγράφουν τη φρίκη του πολέµου και των βοµβαρδισµών στη Γάζα). 

 Μουσική υπόκρουση: "Wa habibi", παραδοσιακό τραγούδι του Λιβάνου, "Μάνα µου, 
µάνα": Ελληνική προσαρµογή Χριστόδουλος Χάλαρης σε στίχους του Νίκου 
Γκάτσου, Διασκευή - Ερµηνεία: Ελένη & Σουζάνα Βουγιουκλή.

3. «Σώπα», ποίηµα του Αζίζ Νεσίν, δραµατοποιηµένο. Παρουσιάζεται από όλη τη 
θεατρική οµάδα.

2. «Φρίκη…» Θεατρικό δρώµενο.

5. «Σεις που περνάτε ανάµεσα στα λόγια τα εφήµερα…», ποίηµα του Μαχµούντ 
Νταρουίς. Αποδίδεται από τη Μουντουφάρη- Χαιρέτη Μυρτώ.

6. Η ιστορία του Αµτζάντ Άµπου Γιασίν και της της Φάτιµα Άταλαα συνοµιλούν. Τη 
διαπλοκή των ιστοριών παρουσιάζουν η Σοφία Καρυωτάκη και η Ειρήνη 
Σεληνιωτάκη.

7. «Ποιητής πολέµου», ποίηµα του Σίντνεϊ Κις. Αποδίδεται από την Αναστασία 
Τζιουβάρα. Συρµατόπλεγµα: Σφακιανάκης Κώστας, Σεληνιωτάκη Ειρήνη, 
Καρυωτάκη Σοφία, Καλοκύρης Κώστας

8. Ο Ευγένιος Ντελακρουά και ο Πάµπλο Πικάσο συνοµιλούν µε την Γάζα. Το αρχείο 
παρουσιάζουν η Σεληνιωτάκη Ειρήνη και ο Σφακιανάκης Κωνσταντίνος.

4. Η ιστορία του Ασράφ Α Σόσι και του Τάµερ Νάζεµ συνοµιλούν. Τη διαπλοκή των 
ιστοριών παρουσιάζουν η Τζιουβάρα Αναστασία και ο Καλοκύρης Κώστας.

Ροή προγράµµατος
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Τους µονολόγους και τα δρώµενα συνοδεύουν µουσικά οι υπέροχες νότες από το πιάνο 
που παίζει η Γεωργία Ροβίθη.

20. Η ιστορία του Μοχάµεντ Ελ Οµράνι. Αποδίδεται από τη Παυλιδάκη Χριστίνα. 

23. «Θέλεις λοιπόν ν' αρχίσεις πόλεµο;» Χορός. Χορογραφία: Κουναλάκη Σοφία, 
Μαθιουδάκη Άννα, Μουντουφάρη – Χαιρέτη Μυρτώ. Χορεύουν οι: Βελεντάκη Βάσω, 
Κόντρα Χριστίνα, Κουναλάκη Σοφία, Κόντρα Χριστίνα, Μαθιουδάκη Άννα, 
Μουντουφάρη – Χαιρέτη Μυρτώ, Παυλιδάκη Χριστίνα, Σεληνιωτάκη Ειρήνη, 
Τζιουβάρα Αναστασία, Χαλκιαδάκη Ρία.

17. «Ταυτότητα», ποίηµα του Μαχµούντ Νταρουίς. Άραβες: Καλοκύρης Κώστας και 
Σφακιανάκης Κώστας. Μαζί τους η Σεληνιωτάκη Ειρήνη.

18. «Σας φωνάζω», ποίηµα του Ζαγιάντ. Αποδίδεται από την Τζιουβάρα Αναστασία. Μαζί 
της όλοι οι ηθοποιοί. 

21. «Να σκέφτεσαι τους άλλους», ποίηµα του Μαχµούντ Νταρουίς. Αποδίδεται από τη 
Σεληνιωτάκη Ειρήνη.

22. «Θα αντιστέκοµαι» ποίηµα.  Σαµίχ Κασέµ. Αποδίδεται από την Παυλιδάκη Χριστίνα. 
Εισβολέας: Σφακιανάκης Κώστας.

19. Η ιστορία του Αχµάντ Ελ Ρούζι. Αποδίδεται από την Καρυωτάκη Σοφία (Μάνα) και την 
Αρβανίτη Ελευθερία (Κόρη).

16. Η ιστορία του Μαχµούντ Μπαλάουι. Αποδίδεται από τη Χαλκιαδάκη Ρία. 



Και να που φτάσαµε κι αυτήν τη χρονιά, στην ώρα της παράστασης… Με ένα έργο όχι 
συνηθισµένο, όχι εύκολο, όχι ανάλαφρο, που –πολλές φορές- µας ζόρισε, µας πίεσε, µας 
στενοχώρησε, αλλά την ίδια εκείνη στιγµή µας τραβούσε πιο πολύ κοντά του, µας 
ενέπλεκε πιο πολύ στον µαγικό του κόσµο, µας συγκινούσε πιο πολύ απ' οτιδήποτε και 
γρατζουνούσε την ψυχή και συναίσθηµά µας µε έναν τρόπο  πρωτόγνωρο… Αρχικά, 
συνηθισµένα τα παιδιά να «ανεβάζουν» πιο ανάλαφρες και χαρούµενες παραστάσεις 
είχαν αντιρρήσεις… Οι αντιδράσεις στην αρχή αρκετές… «Αρκετά προβλήµατα και 
στεναχώριες υπάρχουν στον κόσµο κυρία… Γιατί πρέπει να ψυχοπλακωνόµαστε στις 
συναντήσεις µας και να µην περνάµε καλά»; Εύλογη η απορία των παιδιών… Όµως, πολύ 
σύντοµα, όταν αρχίσαµε να γινόµαστε η φωνή αυτών των παιδιών από τη Γάζα, όλες οι 
αντιδράσεις υποχωρούσαν και το συναίσθηµα µας οδηγούσε όλο και πιο βαθιά…

Όσα χρόνια κάνω θέατρο µε τα παιδιά, πάντα ο γνώµονάς µου είναι να µπορέσω να τα 
οδηγήσω στον δυνητικό τους εαυτό, όπως είχε πει πολύ εύστοχα ο µεγάλος παιδαγωγός 
Lev Vygotsky… Σε αυτόν τον υπέροχο δυνητικό εαυτό που έχω τη σπάνια τύχη να ζω και 
να γνωρίζω κάθε φορά µέσω του θεάτρου… Και τι να πω για τον υπέροχο αυτόν εαυτό 
των παιδιών που τίµησαν εµάς και την οµάδα µας και φέτος. Όσα παινάδια και να πω δε θα 
είναι αρκετά και ίσως κάποιοι να θεωρήσουν τα λόγια µου µεγάλα λόγια ή υπερβολές..   
Όµως, µε κάθε σοβαρότητα και εντιµότητα, δεν είναι έτσι…

Αν αυτά τα παιδιά είναι το µέλλον της Ελλάδας, ατενίζω το µέλλον µε αισιοδοξία, γιατί 
απ' αυτά τα παιδιά µόνο το καλύτερο µπορείς να περιµένεις.. Προσωπικότητες 
ολοκληρωµένες, παιδιά µε ευαισθησία, ανθρωπιά, λεπτότητα, συναισθήµατα βαθιά και 
ειλικρινή, γενναιοδωρία, ψυχής, φαντασία, ταλέντο, δυναµισµό, επιµονή και 
δηµιουργικό πείσµα! Τι να πω για ατέλειωτες ώρες που αφιέρωναν µετά από το σχολικό 
ωράριο, σε συνδυασµό µε πληθώρα εξωσχολικών, τις Παρασκευές µας, τις αργίες, τις 
διακοπές… Τι να πω για τις υπερβάσεις που έκαναν που και τα ίδια δεν µπορούσαν να 
υποψιαστούν… Τι να πω για την οµάδα που, σαν µια γροθιά, ενωµένοι βοηθούσαν ο ένας 
τον άλλο µε κάθε δυνατό τρόπο κι όλοι µαζί εµένα… Άλλοι φτιάξανε video, άλλοι έγιναν 
σκηνοθέτες, άλλοι χορογράφοι, άλλοι έκαναν τον υποβολέα, άλλοι έψαχναν τη µουσική 
κι έρχονταν διαρκώς µε νέες ιδέες… Μέχρι και από την τσέπη τους πλήρωναν αίθουσα 
χορού, γιατί ήθελαν οι πρόβες τους να γίνονται στον ιδανικό χώρο, ώστε να καταφέρουν 
να φτάσουν και στο ιδανικό αποτέλεσµα… 

Αυτά τα παιδιά είναι που σε κάνουν να µη λογαριάζεις ούτε κόπο ούτε χρόνο, αλλά κάθε 
φορά να ανακαλύπτεις δυνάµεις που δεν ήξερες ότι σου είχαν αποµείνει για να τους 
δώσεις κι άλλα! Λένε πως οι δάσκαλοι είµαστε κακοπληρωµένοι… Κι όµως… Εµείς 
είµαστε οι πιο καλοπληρωµένοι! Η λάµψη στα µάτια αυτών των παιδιών, η ευγνωµοσύνη 
που ένιωσαν επειδή λίγο δόθηκε η ώθηση να αναδυθούν οι απεριόριστε δυνάµεις και 
δυνατότητές τους… Η απύθµενη αγάπη που εισπράττεις σε όλο αυτό το ταξίδι, αυτή δεν 
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Εκκωφαντικοί ψίθυροι απ’ τη Γάζα…

3ο Μαθητικό Καλλιτεχνικό 
Φεστιβάλ Ηρακλείου

Θεατρική Οµάδα  “Pentium” 
5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου

Για τα παιδιά…



είναι άραγε η πιο ακριβή πληρωµή; Όσα «ευχαριστώ» και να τους πω, µε όποιον τρόπο και 
να τα εκφράσω, δε θα είναι αρκετά! 

Ευχαριστώ αγαπηµένα και ζαχαροζυµωµένα µου υπέροχα πλάσµατα για όσα ζήσαµε 
µέχρι να φτάσουµε σε αυτήν τη µοναδική παράσταση! Θα σας είµαι αιώνια ευγνώµων για 
την αγάπη µε την οποία µε περιβάλατε, για τη δύναµη που µου δώσατε, για την έµπνευση 
που µου «ξυπνήσατε», για τα µέχρι δακρύων γέλια που κάναµε µαζί, για όλες τις µικρές 
και µεγάλες στιγµές µας που θα κρατάω σαν φυλαχτό ακριβό! Πριν να το κάνετε εσείς στη 
σκηνή, υποκλίνοµαι εγώ σε σας για ό,τι καταφέρατε και για ό,τι µελλοντικά είµαι βέβαιη 
ότι θα καταφέρετε! Η αγάπη µου πάντα θα σας συνοδεύει σαν φύλακας άγγελος! Κι ως τα 
βαθιά γεράµατα, να θυµάστε µια τρελή δασκάλα που θα σας ψιθυρίζει πάντα στο αυτί να 
τεντώνετε το τόξο ως τα όρια του δυνητικού σας εαυτού…



¤ Σε κάθε παράσταση, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, αφανείς ήρωες, που µε τον τρόπο 
τους, την υποστήριξη, την αγάπη και την οικονοµική τους ενίσχυση, συνεισφέρουν 
αποφασιστικά και καίρια, ώστε να µετουσιωθεί σε πράξη µια παράσταση που, ίσως, 
αλλιώς, θα ήταν απλώς ένα όραµα. Θα ήθελα, λοιπόν, να ευχαριστήσω από καρδιάς: 
Πρωτίστως τα παιδιά, που χωρίς ενέργεια, το ταλέντο, την αφοσίωση, την επιµονή, 
τη φαντασία και την υπερπροσπάθεια αυτή η παράσταση δε θα υπήρχε καν. 

¤ Τον Σύλλογο κηδεµόνων του σχολείου µας, που, για άλλη µια χρονιά, µας στηρίζει, 
µας πιστεύει, ενδιαφέρεται ουσιαστικά για τις ανάγκες και τις επιθυµίες µας, γίνεται 
αληθινός συµπορευτής µας και µας ενισχύει οικονοµικά µε προθυµία και 
γενναιοδωρία, ώστε να µπορέσουµε να καλύψουµε κάποια έξοδα στα οποία θα 
αδυνατούσαµε να ανταποκριθούµε διαφορετικά.

¤ Τον συνάδελφο και φίλο πατέρα Νικόλαο Χουδετσανάκη, χωρίς τα ανθρώπινα 
αντανακλαστικά και τη γενναιοδωρία του, δε θα είχαµε επαγγελµατική 
βιντεοσκόπηση απόψε, άρα δε θα είχαµε ένα πολύτιµο ενθύµιο ζωής για τα παιδιά 
µας που έχουν δώσει την ψυχή τους σε αυτό το εγχείρηµα! 

¤ Τον ηθοποιό κ. Κωνσταντίνο Μεταξάκη που µας τίµησε µε την παρουσία, τις 
πολύτιµες συµβουλές και την καθοδήγησή του, δίνοντας αφειδώλευτα την εµπειρία 
του και αφιερώνοντάς µας χρόνο, κάνοντας έτσι µια προσφορά ανεκτίµητης αξίας 
στα παιδιά µας! 

¤ Τις καθαρίστριες του σχολείου µας κ. Ανδριώτη Αθηνά και κ. Μανουσάκη Μαρία, 
που, χωρίς να υπολογίζουν ωράριο και κόπο, µας βοήθησαν και µας στήριξαν µε 
κάθε δυνατό τρόπο.

¤ Τον διευθυντή , τους υποδιευθυντές και όλους µου τους συναδέλφους που πίστεψαν 
σ' εµάς και µας στήριξαν σ' αυτό το ταξίδι! Πόσο ωραίο είναι ένας συνάδελφος να 
αναζητά τρόπο να σε βοηθήσει κι ας µην τον χρειάζεσαι! 

¤ Τη συνάδελφό µου και συνοδοιπόρο σε αυτό το ταξίδι κ. Μαυροµάτη Άννα που για 
µένα ήταν στήριγµα, ακόµα και απούσα. Η εµπειρία της, η συγκινησιακή της φύση, η 
καλλιέργεια και το αλάνθαστο κριτήριο της, αγάπη της για το θέατρο και το 
αλάνθαστο κριτήριό της ήταν ένα αληθινό δώρο για µένα και µάλιστα ανεκτίµητης 
αξίας.

¤ Τους γονείς των παιδιών που µας εµπιστεύτηκαν τα παιδιά τους όλες αυτές τις 
ατέλειωτες ώρες και πίστεψαν σε µας, στηρίζοντας µας διακριτικά και σιωπηλά.

Ευχαριστίες




