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ΞΕΚΑΡ∆ΙΣΤΙΚΗ ΚΩΜΩ∆ΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ

«Ο Αχόρταγος» χόρτασε τον κόσµο... µε γέλια!

Θέατρο στο Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο 
του Αγίου Σπυρίδωνα στο Μαρού-
µπρα; ∆εν έχει να ζηλέψει απολύτως 

τίποτα από τα παιδικά ή σχολικά θέατρα 
της Ελλάδας ή της Κύπρου. Αυτό ήταν µια 
κοινή διαπίστωση από όλους που παρα-
βρέθηκαν στα ανατολικά προάστια του 
Σίδνεϊ. Μάλιστα, θα έλεγε κανείς ίσως να 
είναι στο ίδιο επίπεδο και ίσως να ξεπερνά 
ακόµα και αυτά στην γεννέτειρα! Ο λόγος 
για την θεατρική παράσταση του γνωστού 
έργου του ∆ηµήτρη Ψαθά «Ο Αχόρταγος» 
που σκόρπισε τα γέλια στο πολυπληθές 
κοινό την οποία παρακολούθησε την Πα-
ρασκευή 25 Μαϊου 2012, στην εναρκτήρια 
βραδιά αλλά και την Κυριακή 27 Μαϊου 
στην µεγάλη πολυαίθουσα του Γυµνασίου 
του Ελληνορθόδοξου Κολλεγίου του Αγίου 
Σπυρίδωνα. Τα παιδιά-ηθοποιοί που πα-
ρουσίασαν το φηµισµένο έργο, ήταν σαν 
να είχαν βγει από θεατρική σχολή, κάτι 
που ενθουσίασε πολύ και τον Σεβασµιώτα-
το Αρχιεπίσκοπο της Ελληνορθόδοξης Εκ-
κλησίας Αυστραλίας κκ Στυλιανό. Ο θρη-
σκευτικός ηγέτης της Αυστραλίας, στο τέλος 
της παράστασης, µίλησε µε πολύ κολακευ-
τικά λόγια για την απόδοση της κωµωδί-
ας του ∆ηµήτρη Ψαθά και µάλιστα, όπως 
υπογράµµισε, από Ελληνόπουλα 2ης, 3ης 
ακόµα και 4ης γενιάς µε τα υπέροχα ελλη-
νικά τους. Αυτό το γεγονός αποδόθηκε στις 
οικογένειες των παιδιών που διατηρούν 
την ελληνικότητα και στην Προϊσταµένη 
του Τµήµατος Γλωσσών και καθηγήτρια 
Νεοελληνικών στο ίδιο Κολλέγιο, κα Μα-
ρία Φαλέτα, η οποία ήταν και η σκηνοθέ-
τιδα του έργου. Η πολιτιστική δράση της 
κας Φαλέτας στο παροικιακό γίγνεσθαι 
δεν έχει όρια και όπως είναι κοινώς γνω-
στό, η ίδια δίνει και την «ψυχή της» στην 
προώθηση της ελληνικής γλώσσας και της 

διάδοσης του ελληνικού πολιτισµού στην 
οµογένεια της Αυστραλίας, θυσιάζοντας 
ώρες και ηµέρες από προσωπικό και οικο-
γενειακό χρόνο. Η ακούραστη εκπαιδευτι-
κός ευχαρίστησε τον Σεβασµιώτατο για την 
παρουσία του στην παράσταση της περα-
σµένης Παρασκευής αλλά και του κοινού-
δασκάλους, καθηγητές, διευθυντές, γονείς 
και παππούδες. Την θεατρική παράσταση 
παρακολούθησαν και ο Σεβαστός Πατέρας 
Στυλιανός Σκούτας του Ελληνορθόδοξου 
Ναού του Αγίου Σπυρίδωνα Kingsford, ο 
Σεβαστός Πατέρας Κωνσταντίνος Βαρυπά-
της του Ελληνορθόδοξου Ναού του Αγίου 
Στυλιανού Gymea, η Γενική ∆ιευθύντρια 
του εν λόγω Κολλεγίου κα Ευφροσύνη Στε-
φάνου-Χάαγκ, η Γυµνασιάρχης κα Αιµιλία 
Κατσογιάννη, η γνωστή χοροδιδασκάλισσα 
ελληνικών χορών κα Σοφία Χάσκα, συνά-
δελφοι εκπαιδευτικοί της κας Φαλέτας και 
αρκετοί άλλοι συµπάροικοι Έλληνες. Ήταν 
µια ενθαρρυντική προσπάθεια στον αγώ-
να που δίνεται για την επικράτηση τέτοιων 
αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η κωµωδία του ∆ηµήτρη Ψαθά αλλά και 
άλλα έργα που έχουν παρουσιαστεί στο 
παρελθόν από το σχολικό θεατρικό συ-
γκρότηµα «Αυλαία» του Ελληνορθόδοξου 
Κολλεγίου του Αγίου Σπυρίδωνα και ιδιαί-
τερα η απόδοσή τους, ανέδειξαν την ποιό-
τητα του πολιτιστικού αυτού σχήµατος. Ως 
εκτούτου, αξίζει κανείς να συµπαρασταθεί 
στο σχήµα αυτό σε συνεχή βάση για την 
διατήρηση της ανοδικής του πορείας αλλά 
και για την πολιτιστική άνοδο γενικά της 
ελληνικής παροικίας του Σίδνεϊ.

Ένα εύγε λοιπόν στην κα Μαρία Φαλέτα 
και στο θεατρικό εργαστήρι της «Αυλαία», 
του οποίου η αυλαία... δεν πρόκειται να 
πέσει ποτέ, αν υπάρχει πάντα κυρίως ηθι-
κή στήριξη και υποστήριξη!

Μεγάλο κατάστημα, περίπου 170 μ2

με επιπλέον εξωτερικό χώρο
Κοντά στους σταθμούς τραίνου και λεωφορείου,

με άνετο χώρο για παρκάρισμα.
Καλή πρόσοψη, κατάλληλο για κάθε επιχείρηση,

στην καρδιά του Mortdale. 
Καλέστε τον ιδιοκτήτη: 0404-925-611 14
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΟ MORTDALE
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ΒΡΑΔΙΕΣ ΤΑΒΛΙΟΥ
Ταβλαδόροι ελάτε στο ΜΕΓΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ

κάθε ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ στις 18:30
Ευχάριστη βραδιά, καλή παρέα,

δεν σας κοστίζει τίποτα.
Στο τέλος του χρόνου κύπελλα και διασκέδαση

Τηλεφωνήστε στον
 Άρη 0403 000 910

Του ∆ηµήτριου Καµετόπουλου


